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Ké «Iratok nem adatnak vlsssa 

GLOSSZÁK. 
Le roi mort; viv le roi! Igaz. Igy 

vagyunk az évekkel is, amelyek szép sor-
jában gombolyognak le az idő rokkáján. 
Talán érdemes rekriminálni az elmultakon ? 
Rekriminálhatunk egész Ítéletnapig, akár 
beleőszülhetünk, jobbak ugy sem lesznek 
közállapotaink. És a jövő? No, annak a 
homályos tükrében sem láthatunk egye-
beket illúzióknál. Koalíciós illúziók, amik-
nek kilencvenkilenc százaléka egyenlő a 
hatványozott zéróval. A megmaradó egy 
percentre pedig szinte bizonyosan kórus-
ban zengethetjük a szentenciát: adtál 
uram esőt, de nincs köszönet benne. Ha 
csak azt az igazán szükséges ujesztendci 
kívánságot — hogy mentül nagyobb és 
tisztességes ellenzéke legyen ennek a koa-
líciós vezéreknek — meg nem hallgatja 
a magyarok sorsának intézője. 

« 
Most magunk ellen prédikálunk. Már 

tudniillik az előbb úgyszólván pokolba 
kívánjuk a rekriminációkat, most pedig 
mégis visszakacsintunk a múltba. Hiába. 
Szükség törvényt bont. Már pedig ha a 
csíkszeredai képviselőválasztásról akarunk 
szólani, mégis csak vissza kell idézni a 
régi jó időket. Amikor ilyen alkalommal 
— már mint képviselőválasztás előtt — 
minden házon trikolórokat lengetett a szél, 
mozgalmas, eleven volt az élet. Most 
mintha kihalt volna a város. Semmi ér-
deklődés, semmi lelkesedés az alkotmá-
nyos jogok gyakorlása iránt. Mindenütt 
fásult  közöny, nemtörődömség. A trikoló-
rok se bontódnak ki. Még talán eszme-
cserék se folynak.  Nem keressük az oko-
kat, csak nagyon sok felebarátunkkal  fel-
sóhajtunk : mégis csak szebbek voltak 
azok a régi jó idők. 

A kepe-ügy. 
Mostanság ismét sok szó esik a ke-

péről, erről az ósdi egyházi adóról, mely 
Erdélyben megrekedt, éppen nem díszére 
a modern adózási rendszernek. A csik-

szentmártoni kerület országgyűlési kép-
viselője csak a közelmúlt hetekben inter-
pellált a parlamentben a kepe-megváltás 
ügyében. De nemrégiben mi is foglalkoz-
tunk ez ügygyei, rámutatván a csíksze-
redai kepekivetó bizottság önkényeske-
désére, megróván kepével számos olyan 
tisztviselőt, aki csak mint tisztviselő mű-
ködik Csíkszeredában és lakhelyén ren-
desen fizeti  a kepét. Azt hisszük, hogy a 
kétszeres kirovás a kepekivetó bizottság 
részéről egyszerű tévedés, amelyet korri-
gálni fognak.  Dehogy. Az 1908-iki kive-
tésben csak tovább önkényeskednek ezek 
a jó urak. akik két bőrt akarnak húzni 
azokról a szegény tisztviselőkről, akik 
különben is görnyednek a nvomoruság 
alatt. 

Aktuális lévén a kepe-ügy, érdemes-
nek tartjuk ez ósdi adónemről egy hiva-
tott véleményt közreadni. Gec/.ö János 
marosvásárhelyi táblai-bíró a kövelkezö 
érdekes fejtegetést  adja a kepe jogi termé-
szetéről : 

.A székelyföldi  papi kepeintézmény 
unicum a Magyarbirodalomban. Se nem 
tized, se nem párbér. 

Szent István ll-ik könyvének 52-ik 
fejezete,  melyen a tized alapult vala-
mint a községi lelkészek érdekében ké-
sőbb kifejtett  párbérrendszer, az erdélyi 
magyar megyékben ép ugy érvényesült, 
mint a szoros értelemben vett Magyar-
országon, a Székelvföldön  azonban sem 
egyiknek, sem másiknak nincsen semmi 
nyoma. 

Honnan származott a székelyföldi 
kepeintézmény, melv kizárólag csak a 
szalmás gabna terményre szorítkozott, de 
ezen terményből évenként nem tizedet, 
hanem felét  kötelezte az egyház szolgái-
nak? erre sem a magyar, sem a későbbi 
hazai fejedelmek  alatti törvények felvilá-
gosítást nem adnak. 

Ha Szent István király vezette át a 
székelyeket a keresztény vallásra — mint 
azt a csiki krónika állitja — vagy ha a 
Székelyföld  a későbbi magyar királyok 
alatti határöri telepitvény — mint azt 

legújabban vitatják: — minő ok, minő 
körülmény lehetett az, mely az egész ma-
gyar birodalomban törvényesen fennálló 
rendszertől eltérve, a lelkészt híveivel szem-
közt ezeknek egész termény-jövedelmében 
több mint osztályos társsá tette? 

Azon körülményből, hogy a gyula-
fehérvári  püspökség a Szélielyíöldön tize-
det soha sem szedett, azt lehet következ-
tetni, hogy ilyen tized szedésre a Székely-
földön  a milkoviai püspökségnek sem volt 
joga. ebből még a történelemmel meg-
egyezóleg az következik, hogy a milkovai 
püspökséget nem Szent István s nem is 
a későbbi magyar királyok alapították, 
hanem hogy az már az előtt fennállott  és 
következnék az is, hogy a székelvek már 
Szent István kora előtt keresztények vol-
tak s fennállott  közöltük a papi javadal-
mazásnak egy olyan intézménye, melyet 
az uj törvények minden irányban érintet-
len hagytak, s melynek alapját irott tör-
ténetünket megelőző korszakban kell ke-
resnünk. 

Azonban lett legyen bármiként, szár-
mazott legyen bárhonnan, ezen kepein-
tézménv többé nem tartható fenn,  nem-
csak azért, mert mint földteher  közgaz-
daságilag káros és nemcsak azért, mert 
tul terhessége miatt épp a szegényebb 
hívekre igazságtalan; hanem azért főleg, 
mert ezen keperendszer fentartása  senki-
nek érdekében nem áll és veszélyt hoz-
hat magával minden irányban. 

Általánosan ismert dolog, hogy a 
lelkész és hivei közötti jó viszonyok egye-
dül és kizárólag a kepe kérdése mérgezi 
meg — sok helyt majdnem a gyűlöletig -
és kétségtelen igaz, hogy ez áldástalan 
gyümölcsöt terem, minden irányban ha-
tálytalanná teszi a lelkész legüdvösebb 
irányú működését, elvadítja a közerkölcsöt, 
tehát általában rombolókig hat vissza a 
nép vallási és erkölcsi életére. 

És nagyon hátrányos oldala ezen 
keperendszernek azon körülmény, hogy 
nem is lehet a lény minőségének meg-
felelő  szigorral elitélni a híveknek a lel-
kész megrövidítésére irányuló s minden 

alakban megkisérlett törekvését, mert az, 
hogy a családapa és a birtoktulajdonos 
sok más teher mellett 6 vagy 12 kalangya 
termésének csaknem felét  adja" az egyház 
szolgáinak, s hogy e szerint nem birtokos, 
— hanem csak felibe  való birlalóvá vál-
jék — nélkülözi a helyes jogérzéket. 

De ezen már létező hátrányokat túl-
haladja azon veszély, mely e keperend-
szer fentartása  esetében a lelkészek java-
dalmát a közel jövőben fenyegeti. 

Értem ez alatt azt, hogy a Székely-
földnek  épp azon részei, hol a katholiciz-
mus a legerősebb, részint ipamövények 
termelésére, részint állattenyésztésre — és 

in gabnatermelésre vannak hivatva. 
Csak idó kérdése, hogy az okszerű gaz-
dasági ismeretek fejlődésével,  mikor szo-
rítsa le a kender, len, komló, meg a takar-
mány növények termesztése a gabna ter-
melést ; és ott, hol megszűnik a gabna-
termelés, mi és miként fogja  biztosítani 
mereven a gabna termeléshez kötött kepe 
javadalmat ? 

Ismétlem tehát, hogy a keperendszer 
fentartása  érdekében nem áll senkinek, 
veszélyt pedig hozhat magával minden 
irányban. 

Sokan vallják azon nézetet, hogy a 
székelyföldi  papi kepe országos megvál-
tás tárgyát kellene, hogy képezze, amint 
megváltás tárgyát képezte a királyföldi 
papi tized. 

Részemről ezen nézetet nem osztom, 
mert a székelvföldi  kepe sem királyi ado-
mány természetével, sem úrbéri jelleggel 
nem bir és nem birt soha; s mert a ki-
rálvföldi  papi tized, melyet az abszolút 
kormány kárpótolt, jogalapra nézve nagyon 
különbözik a székely kepétől, a kárpótlás 
iránt némi biztosítást nyert már a kolozs-
vári 1848-iki törvényekben, — és azután... 
azon szász papi kepe kárpótlásában jog-
alap és politikai honorárium nagyon össze-
folytak. 

Azt én is hiszem, hogy a magyar 
Cath. Autonómia — ha — és a mikor 
azt megalkotják — a székelyföldi  kepe 
és általában az alsó papság javadalmazása 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
b o r i i á a t i i k i b i . 

Palermo. Hotel Viktor Emánuel. 190«. jan. 8. 

Édes  Ellen, 
szeretettel kívánok neked boldog uj esz-

tendőt innen a messze távolból, az örökké kék 
ég és a pálmák napsugaras hazájából. 

Újra visszatértem ide édes Ellen, hol a 
mult évben oly feledhetetlen  napokat töltöt-
tem és vissza fogok  térni évról-évre, mert itt 
élni gyönyör és boldogság. 

Ha elgondolom, hogy tavaly Ázsiát jár-
tam s ennek a legsötétebb zugában, Csíksze-
redán is megfordultam,  mikor itt lehettem 
volna, igazán haragudnom kell magamra dőre-
ségemért. 

Bezzeg nem emlékeztet itt semmi Ázsi-
ára I Más világ, más emberek, más viszonyok, 
más szokások. 

Ámbár mindezek annyira ellltők Amerika 
világaitól, az amerikai emberektói, viszonyok-
tól és szokásoktól, hogy bizonyára érdekelni 
fog  téged, ha egyről-másról elcsevegek neked. 

Ez az ország rengeteg apró államból áll. 
Akárhány állam egyetlen egy város ós pedig 
akárhányszor olyan kis város, amely a mi 
amerikai fogalmaiak  szerint egy jóravaló 
farmnál  semmivel sem különb. 

Mindenik államnak az élén egy úgyneve-
zett Gubernátor áll. aki rendszerint benszlllött 
törzsfőnök,  de előfordul,  hogy messze eső ál-
lamokból plántálódik át. 

Természetesen akár bennszülött, akár 
klllfőldi,  mindenképen rémséges nagy ur, aki 
hivatalos megjelenések alkalmával gazdag 

szinpompával van letovirozva, feszes  kimond-
hatatlant visel, atnibe csak nagy ügygyel-
liajjal tudják belerázni, kegyetlen sziik, de 
annál ragyogóbb lovagesizinájátiak a felhúzá-
sában két paszomántos egyenruhát viselő ca-
valliernek törik fel  az ujja, a nyakába valami 
Istentói elrugaszkodott afrikai  vail bestiának, 
ha jól értesültem párducnak a lehúzott bórét 
keríti 9 kucsmájába imliánus mintára isteu-
telen nagy tollakat (lugtlos. 

Olyan nagy ur, hogy bár kardot is visel, 
ezt 90hasem húzza ki, hanem a háta megett 
álló és szintén ragyogó pompába öltözött két 
kamarás rántja ki a saját villogó fringiáját  s 
oly harciam állást foglalnak  el. mintha egy-
szeribe le akarnák látni a nyakát annak, akire 
a Gubernátor a szemöldökét összeráncolja. 

Azt mondanom sem kell, hogy a Guber-
nátor korlátlanul uralkodik a maga birodal-
mában. 

Papíron ugyan mindenik államnak úgy-
nevezett önkormányzati joga van. 

Mindenik állam polgárait megilleti egye-
bek között az a jog, hogy tisztviselőit maga 
válassza. 

Az e célra összehívott vála9ztó gyűlése-
ken a látszat tényleg az, mintha a misterek 
választanának, mert hiszen néha még szavazni 
is szabad nekik, valójában nzonban a választó 
gyliléseken elnöklő Gubernátor nevez itt ki 
mindenkit, de az alkotmányos formák  oly szí 
goru megtartásával és a választásra egybe-
sereglett misterek választói jogának oly nagy-
mérvű tiszteletbentartásával, hogy a misterek, 
a jámbor misterek egytól-egyig azt hiszik, 
hogy ők most választottak s a választás után 
boldog öntudatlanságban ülnek mágnum áldo-
mást. 

Mindenik Gubernátornak van egy állam-

titkára, aki az állam titkait -urával közölni 
szokta és aki ellátja n lóudvarmesteri teen-
dőket is. 

Ő állapítja meg nevezetesen, hogy ki a 
haut-volee. — Ezek között ki a fó  liaut-volee 
és ki a kevésbbé e legkevésbbé fó  haut-volee. 

Ennek a megállapításnak megfelelően  az 
alattvalók csoportokba osztatnak s csoportok 
szerint tiszteltetnek meg a legmagasabb láto-
gatással. 

Az elsó csoportba tartozik természetesen 
a legmagasabb aristokracia. az utolsó csoport 
pedig azokból kerill ki, akik még nem parasz-
tok éppen, de csak egy paraszthajszál valasztja 
el óket ettól a különben annyira tiszteletre-
méltó társadalmi osztálytól. 

Ám abban nincs különbség az egyes cso-
portok tagjai között, hogy a megtiszteltetésre 
egyformán  hasra vágódnak s a határtalan ki-
tüntetés érzetében és az ebitől fakadó  mámo-
ros boldogságban a legelemibb társadalmi sza-
bályokról és a legkezdetlegesebb etikett kér-
désekről Í9 megfeledkeznek  még azok Í9, a 
kik műveltségűknél, tinóm érzéküknél és ked-
ves modoruknál fogva  különben a társaságnak 
kétségtelenül legszeretetreméltól.b alakjai 9 
per mopsz meghívják vacsorára a Guberná-
tort, mielőtt ennek a látogatását visszaadták 
volna. 

Te ezt nem fogod  elhinni édes Elleu s 
mondhatom, nekem is hihetetlen volt, de oly 
szavahihetó barátnőimtől hallottam, hogy végre 
is el kellett hinnem sel kell hinned neked is. 

Mondhatom különben, hogy itt sem szá-
mítottak erre, mert egyesek a megjelenés alól 
kimentették magukat, de mikor kipattant, hogy 
Guberuátorék a vacsorán jelen lesznek. 6orra 
elszállingóztak a háziasszonyhoz s bejelentet-
ték, hogy „közbejött körülmények miatt" el-

jöhetnek a vacsorára s a szíves meghívást 
köszönettel elfogadják. 

Ilyenkor aztán az dönti el a világ sor-
sát. hogy ki ülhet a ragyogó nap közelében. 

Ez oly nagyfontosságú  kérdés, hogy ha 
valamelyik elórecsörtetó meghívott — kivált 
ha aristokrata — megsejti, hogy nem éppen 
a jobbjára kerül a starnak, nyomban beteg 
lesz, ágyba fekszik,  41 és Vs fokos  lázban 
tölti el a vacsora idejét s — az írós tésztá-
ban sült nápolyi poulard, a zsögödi, akarom 
mondani styriai kappanban feltálalt  kaviár s 
a gesztenye pirével köritett csicsói lucskos 
káposzta helyett antipirint eszik s Pommery 
Carte blanche és Yeuve de Clicquot helyett 
aijua de Kászony-t és aqua minerale Hunya-
dit iszik. 

Most már búcsúzom tőled édes Ellen 
hosszú, nagyon ho9Szu időre. 

Foglya lettem, rabja lettem itt az én 
imádott. Murillóm ragyogó szemepárjának. A 
napokban lesz az esküvőnk s azután nem 
veheted rossz néven, ba sokáig nem irok 
ueked. 

Életünknek minden pillanatát egymásnak 
fogjuk  szentelni 9 én érzem, ah! mily édesen 
érzem, hogy ennek folytán  nemsokára anyai 
örömöknek fogok  elébe nézni. 

Isten veled, édes Ellen! Milliószor csókol 
a messze távolból mind a Bitig hü barátnőd 

Jfarjr. 
U. i. A Schweicban csatangoló barát-

nőinknek, akik már kétszer is megemlékeztek 
rólam, de akiknek közelebbi cimét nem tudom, 
alkalmilag küldd el meleg üdvözletemet. 

ölel Marj  d. 
Angolból (ordította: T k n 
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kérdését törvényhozás tárgyává teendi, 
hanem a jövő puszta reményével vallás-
intézményeinket nem tarthatjuk fenn,  a 
károsnak ismert rendszert pedig imminens 
veszélyeivel együtt tovább is fenntartani 
bOn lenne. 

Ez idő szerint tehát más megoldási 
módot nem ismerek, mint azt, hogy a 
lelkész és kántor-tanitó anyagi hátránya 
nélkül a kepe átváltoztatása lehetővé té-
tessék azoknak, kiket az terhel. 

És ezen kérdést sem a szegényebben 
javadalmazott lelkészek fizetésemelésének 
kérdésével összekötni nem tartanám cél-
szerűnek, mert az ily összekapcsolás ez 
idő szerint magát a főcélt  tenné lehe-
tetlenné. 

Részemről a székelyföldi  kepekérdést 
ugy vallási, mint közgazdasági tekintetben 
nagyon fontosnak  tartom s szerencsétlen-
ségnek tekinteném a status quo további 
fentartásának  erőszakolását. 

A mult 1883. évi státusgyülés által 
a székelyföldi  kepekérdés tanulmányozá-
sára kiküldött bizottságok tagja lévén, 
tanulmányozásom eredményét bizottsági 
tagtársaimmal azon meggyőződésem kife-
jezése mellett közlöm, hogy ezáltal az 
eszmecserének tárgyat szolgáltatok s a 
szakavatottabbaknak okot adok kifejlesz-
tésére annak, ami jobb és célszerűbb". 

ságtani tanítás csak az 5—6-ik osztályban 
van. Az uj utasítás pedig helyesen emeli ki, 
hogy nemzeti irodalmunk, a történet és pol-
gári jogok, kötelességek tanítása a népiskola 
hazafiúi,  erkölcsi mUvelő hatásának egyik leg-
főbb  eszköze és hogy a természetrajzra, vegy-
tanra, gazdaságtanra és háztartásra népUnk 
műveltségében nagy súlyt kell fektetnünk, 
mert az ipar és főldmivelés  mai viszonyainál 
fogva  a nép alsóbb rétegeinek is alapos tájé-
kozódással kell biniok. 

Ezeknek előrebocsátása után klllönös 
nyomatékkal felhívom  a taufelUgyelő  urat. 
hogy az inteuziv népoktatás megvalósítását 
elsőrangú feladatának  tekintse, erre a tanítói 
kart minden alkalommal buzdítsa és ha kell, 
szorítsa. Iskolalátogatásai alkalmával teljes 
szigorral szerezzen érvényt az állami elemi 
iskolai gondnoksági utasítás és az uj tanterv 
és utasítás megfelelő  szakaszainak. 

Hatosztályu népiskola. 
Általános a panasz, hogy a népiskola 

nem készíti elő a nép millióinak gyermekeit 
az élet gyakorlati munkájára. Nemcsak váro-
sokban, hanem kis községekben, falvakban 
megelégszenek az iskolafentartók  azzal, ha 
négyosztalyuvá egészítik ki a népiskolát és 
nem gondolnak arra, hogy a négyosztályu 
elemi iskola mindazok számára, kik felsőbb 
iskolába nem lépuek, — tehát u túlnyomó 
többsége számára — csouka intézet, mely 
csak az alapot rakja le az ötödik és hatodik 
osztályok betetőző tanításához. N'agyun termé-
szetes hogy az a rövid négy év alatt nem is-
mertetheti meg a népiskola tanulóival azokat 
a természeti és életviszonyokat, melyekkel 
meg kell majd küzdenie és nem nevelheti ez 
idő alatt a tanulókat oly erkölcsi és szellemi 
önállóságra, mely a legjobb fegyver  eblien a 
küzdelemben. 

A csonka négyosztályu népiskola ellen 
a minisztérium hivatalos közlönyében a napok-
ban jelent meg Apponyi Albert gróf  közokta-
tásügyi miniszternek egy szigorú rendelete a 
királyi tanfelügyelőkhöz,  amelyben fölhívta 
óket, hogy buzdítsa és ha kell szorítsa az 
állami elemi iskolai tanítókat, hogy a népok-
tatási törvény -18. szakasza értelmében azon-
nal léptessék életbe az állami elemi iskolák 
mindennapi tanfolyamában  a teljes hat évfo-
lyamot és az ismétlő iskolát. E rendelet sú-
lyát növelik azok az adatok, amelyekre a mi-
niszter a körrendeletben hivatkozik. Az 1906/7. 
iskolaévi benépesitési adatok szerint ugyains 
308,588 állatni elemi mindennapi iskolába 
járó közül csupán 38,205 tanuló járt az 5-ik 
és 6-ik osztályba és az ismétlő iskolába jövő 
iskolakötelesek közül az általános és gazda-
dasági ismétlő iskolát csupán 74,507. tanuló 
látogatta. 

Szomorú adatok ezek és méltán igazol-
ják a kultuszminiszter ama szigorú rendelke-
zését, hogy mindenütt, ahol megállapítható, 
hogy a tanító, illetőleg a tanítótestület mu-
lasztása folytán  nem lépett élethe vagy sor-
vadt el a népiskola teljes hat évfolyama  és 
az ismétlő oktatás: a királyi tanfelügyelő 
azonnal indíthasson a hanyag tanító ellen az 
1907. évi XXVI. t.-ez. 14. szakasz fj  pontja 
alapján fegyelmi  eljárást. 

A kultuszminiszter körrendeletéből ki-
vesszük a kővetkező részt: 

„Figyelemmel arra, hogy a népoktatás 
által megoldandó nemzeti, társadalmi és egyéb 
fontos  érdekek csuk az által biztosithatók, 
ha népoktatásunk fönnálló  törvényeink rendel-
kezéséhez képest minden tagozatában (kisded-
óvás, elemi és ismétlő oktatás) egymáshoz 
szervesen kapcsolva és intenzív tartalommal 
működik, vagyis ha a kisdedóvásról és a nép-
oktatásról szóló törvény által megszabott óvó-
és tankötelezettség alapján a nemzet jövőjé-
nek zöme a harmadik életévtől kezve a tizenöt-
éves életkor betöltéséig, tehát tizenkét-éven 
át a nemzeti népnevelés hatása alatt áll: 
joggal elvárhatom elsó sorban az állatni elemi 
iskolai tanítóktól, hogy egész buzgalommal éB 
olapos készültséggel törekedjenek az ilyen 
tervszerű, tizenkét éven át szervesen kap-
csolt népoktatást biztosítani. 

De nemcsak a népoktatási törvény 48. 
Bzakasza, hanem amint már elóbb is jeleztem, 
az uj tanterv egész beosztása arra utalja a 
tanítót, hogy ahol még nem volna, ott a nép-
iskola teljes hat évfolyamát  ennek betetőzé-
séül az 5-ik és 6-ik osztályt beállítsa és ered-
ményessé tegye. 

Az nj tanterv szerint ugyanis összefüggő 
történeti, természetrajzi, egészségtani gazda-

Ismét a tüdővész. 
Egy indítvány a törvényhatósághoz. 

Az emberiség gyilkoló ellenségeinek- so-
rában kétségtelenül legveszedelmesebb a tu-
berkolózis, amelynek kipusztításáról eleget soha 
nein írhatni és tehetni. Sorompóba állani és 
minden lehetőt elkövetni e pusztító betegség 
terjedésének meggátlására azonban elsőrangú 
feladat. 

Kezünkben a .Tuberkulózis" cimu szak-
lapnak legutóbbi száma, amelyből rémes szám-
óriások beszélnek a tüdővészes halál nrutá-
sáról. E szerint, amint a belügyminiszter je-
lenti, 1905-ben Magyarországban 76.545 egyén 
pusztult el tüdőbetegségben. Ez év szeptem-
ber havában pedig 4568 a tüdővészes halál-
esetek száma, amelyből Csikmegyére 29 ha-
láleset jut. 

Gondolkozván ez ijesztő számok fölött, 
egy megszívlelendő terv vetődik fel  előttünk, 
amely tervet tisztelettel ajánljuk megvalósí-
tásra egyrészt a kormány, másrészt és elsó 
sorban pedig Csikmegye törvényhatóságának 
figyelmébe.  Nevezetesen: akár állami támo-
gatással, akár a nélkül, létesítsen Csikvár-
megye törvényhatósága erdei Üdülőtelepet, 
avagy erdei iskolát, amilyenek Németország-
ban vannak. Úgynevezett gyermekszanatorium 
ez, amely elsó helyet foglal  el a tüdőbeteg-
gyógyintézetek sorában. Az ilynemű intézetek 
a leghatékonyabb prophilakis eszközei a gü-
mókórns, skrofulás  és vérszegény gyermekek-
nél. Az ilyen erdei iskolában egyszerre le-
hetne egészséget és oktatást adni a tüdóvé-
szes, avagy ilyen hajlammal biró gyermekek-
nek ; az erdei iskola mellett létesített üdülő-
telep pedig gyógyhelyül szolgálna a felnőt-
teknek is. 

Tagadhatatlan, Csikmegye azon kevés-
számú törvényhatóságok sorába tartozik, ahol 
a nyomorúságos viszonyokhoz képest n mini-
mumra reduklódik a tüdővész pusztítása. Ám 
ez a szerencsés körülmény nem szólhat ellene 
annak a magasztos elvnek, hogy ott és azok 
siessenek segítségére n szenvedő emberiség-
nek, ahol és akiknek módjábun áll. Ez a le-
hetőség, ez a mód, — hála elsó sorban a 
Gondviselésnek, másodsorban pedig a törvény-
hatóság bölcs vezetőinek — sokszorosan meg-
adatott Csikmegyének. A természet önként 
felkínálja  rengeteg és szebbnél szebb fekvésU 
fenyves  erdeit, a vármegye pedig abbnn a 
kedvező helyzetben van, hogy ilyen humánus 
czélra minden különösebb megterheltetés nél-
kül áldozhat. A csekély felvételi  dij és a tár-
sadalom humánizmusa pedig mindenkor fede-
zetet nyújtana a kiadásoknak. 

Meleg szeretettel njánljuk szerény ter-
vünket azon humánus vezetőink ügyeimébe, 
akik megvalósíthatják a szenvedő emberiség 
egyik legújabb gyógyhajlékát. P. J. 

A helyi birák értekezlete. 
A csíkszeredai kir. törvényszék és kir. 

járásbíróság bírói kara 1907. évi november hó 
23-án tárgyalta a szatmárnémetii kir. törvény-
szék átiratát. Ez alkalommal az alábbi jegyző-
könyv vétetett fel  : 

Jelen voltak: Gyalókay Sándor kir tör-
vényszéki elnök, Jerzsák János, Csipkés Árpád. 
Kovács Lajos, László Géza, Gecző Béla, Báldi 
Aurél, Fekete Imre, Bodor Ödön kir. törvény-
széki birák, Császár László kir. törvényszéki 
nlbiró, Szacsvay Imre. Maraschki Róbert jiirós-
birák, Száva Antal, dr. Végh Elemér kir. al-
birák, Jeney László kir. ügyész, Veress Árpád 
kir. alügyész, Ferenczy Ernő törvényszéki al-
jegyző. — Gyalókay Sándor kir. törvényszéki 
elnök a megjelentek Üdvözlése után ismertet-
vén a szatmárnémetii kir. törvényszék bírói 
karának fentjelzett  átiratát, felkérte  a meg-
jelenteket, hogj' azt tegyék megbeszélés tár-
gyává és arról véleményeiket terjesszék elő, 
mire a bírói kar kölcsönös eszmecsere és meg-
beszélés után a következő egyhnngu határo-
zatot hozta: 

A csíkszeredai kir. törvényszék és kir. 
járásbíróság bírói kara és a csíkszeredai kir. 
ügyészség a szatmárnémetii kir. törvényszék 
birói karának mozgalmához lelkesedéssel csat-
lakozik, az átíratáhan foglaltakat  mindenek-
ben magáévá teszi és felkéri  a szatmárnémetii 
kir. törvényszék birói karát, bogy ez Ügyben 
a belátása szerint szükséges és czélravezető 

intézkedéseket megtenni és azokról a csík-
szeredai kir. törvényszéket tudomásvétel es 
a további támogatás végett értesíteni szíves-
kedjék. ,. , . .. 

A szatmárnémetii kir. törvényszék biroi 
karának átiratában foglaltakat  f.zzal  kívánja 
még kiegészíteni, hogy tekintve, miszerint a 
törvényszéki elnök működési köre bármilyen 
személyzetű törvényszék élén áll, teljesen 
egyenlő; de tekintve, bogy a nagyobb tör-
vényszékek élén álló elnök ténykedése a mű 
köiló birák nagyobb számánál fogva  többnyire 
csak az adminisztratív teendőkben merül ki, 
mig a kisebb személyzetű törvényszékek élén 
álló elnök, a bírák kisebb létszámára tekin-
tettel, különböző ügykörökben működő rendes 
tanácsokban csaknem mindennap állandóan 
elnökölni is kénytelen, ennélfogva  működési 
köre lényegesen nehezebb és helyzete sokkal 
felelősségteljesebb,  — figyelembevéve  ezen-
kívül még azt is. hogy vannak járásbirák és 
törvényszéki birák, akik már korábban a VI. 
fizetési  osztályba lépvén eló, rangidósehb és 
magasabb javadalmazást élveznek, mint ugyan-
ezen törvényszék élén álló, de később kine-
vezett törvényszéki elnök, ami nemcsak gyak-
ran ferde  és tarthatatlan helyzetet teremt, 
de egyenesen ellentétben áll azon általáno-
san elfogadott  helyes és kötelező elvvel, hogy 
felettes  felügyeleti  és ellenőrző hatóságot 
csak rangidósebb s egyáltalán magasabb rang-
fokozatban  levó tisztviselő gyakorolhat tiszt-
viselótársai felett;  minthogy továbbá az eset-
ben, ha csak a nagyobb személyzetű kir. 
törvényszékek elnökei emeltetnek az V. fize-
tési osztályú kúriai birák rangsorába, az által 
a kisebb személyzetű törvényszékek elnökei 
emeltetnének az V. fizetési  osztályú kúriai 
birák raygsorábn, az által a kisebb személy-
zetű törvényszékek elnökei oda lennének kény-
szerítve, hogy állásukat elhagyva a magosabb 
előléptetésért, a felsőbb  bírósagoknál keressék, 
vagy nagyobb személyzetű törvényszékek ve-
zetésének elnyerésére törekedjenek, ami az 
igazságszolgáltatásnak és a közédeknek a leg-
nagyoob hátrányára lenne, — teljesen méltá-
nyos és feltétlenül  szükséges, hogy az összes, 
tehát a kisebb személyzetű törvényszékek 
élén álló elnökök is a kir. kúriai birói czimmel 
és jelleggel felruháztassanak. 

Tekintettel továbbá arra, hogy az uj 
törvényjavaslat szerint a IX. fizetési  osztály-
ban maradó 380 kir. ulbiró és alügyész a ja-
vaslat által czélba vett és egyformán  szük-
séges anyagi előnyöket élvezni egyáltalán nem 
fogja  és ennélfogva  csak a több szolgálati 
idővel rendelkező ulbirók és alügyészek része-
sülnének anyagi előnyben, mig a fiatalabbak 
helyzete javitva egyáltalán nem lenne, kívá-
natos és méltányos, hogy azon kir. alairák és 
alügyészek, akik szolgálati éveik számára 
való tekintettel nein jutnak be a VII. fizetési 
osztályba, a IX. fizetési  osztály három foko-
zatában szolgálati idejükre való tekintettel 
egyenlő arányban osztassanak be. 

Az értekezlet ezen határozatot vala-
mennyi kir. törvényszékkel és kir. ügyészség 
gel hozzájárulás és támogatás végett közölni 
rendeli. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az érte-
kezletet berekesztette. 

A csíkszeredai kir. törvényszék 
1908. évi ugybeosztása. 

I. Vádtanács. 
Elnök : Jerzsák János kir., ítélőtáblai biró. 
Elnökhelyettes : Csipkés Árpad kir. törv.-széki 

biró, vádtauácsi felebbviteli  ügyek elő-
adója. 

Kendes tagok: Császár László kir. törv.-széki 
nlbiró, előadó. Helyettese: Jurkovics 
Otlimár kir. törvényszéki biró. Báldi Aurél 
kir. törvényszéki biró. 
Ülésnap szerdán délután. 
A vizsgálóbíró a vizsgálatok állásáról és 

menetéről minden hó szerdai ülésén köteles a 
vádtanácsnak jelentést teuni. 

II. Esküdtbiról tanács. 
Elnök : Gyalókay Sándor kir. törvényszéki elnök. 
Helyettese: Fekete Imre kir. törvényszéki bíró. 
Iiendes tagok : Báldi Aurél és Jurkovics Othmár 

kir. törvényszéki bírák. 
Helyettes tagok : Kovács Lajos és Bodor Ödön 

kir. törzényszéki bírák. 
Jegyzők : Ferenczy Ernő, Görög Péter, Henter 

Géza és Szopos Lajos kir. törvényszéki 
aljegyzők. 
Olésszak : február  harmadik, junius első, 

október harmadik hétfőjén  kezdődik. 
III. Főtárgyalás! tanáos. 

a) Pénteken. 
Elnök: Fekete Imre kir. törvényszéki biró. 
Kendes tagok: Báldi Aurél kir. törvényszéki 

biró és dr. Végh Elemér járásbir. albiró. 
b) Szerdán szükséghez képest. 

Elnök: Fekete Imre kir. törvényszéki biró. 
Bírák: Báldi Aurél és Jurkovics Olhmár kir. 

törvényszéki birák. 
Póttag: László Géza kir. törvényszéki biró. 

c) Szombaton. 
Elnök: Fekete Imre kir. törvényszéki biró. 
Rendes tagok: Báldi Aurél kir. törvényszéki 

biró és Maraschki Róbert kir. járásbiró. 

ÜL Büntető felebbvitelt  tanáos. 
Szerdán. 

Elnök: Fekete Imre kir. törvényszéki biró. 
Birák : Báldi Aurél kir. törvényszéki biró, elő-

adó, Jurkovics Othmár kir. törvényszéki 
biró. 

Póttag: László Géza kir. törvényszéki biró. 
V. Sommás felebbviteli  tanáos. 

Hétfő  és csütörtök. 
Elnök : Gyalókay Sándor kir. törvényszéki elnök. 
Helyettes: Csipkés Árpád kir. trvszéki biró. 
Rendes tagok : Jerzsák János kir. ítélőtáblai 

biró, Csipkés Árpád kir. törv.-széki biró. 
Póttagok: Fekete Imre és Jurkovics Othmár 

kir. törvényszéki birák. 
VI. Polgári, váltó és keresk. tanáos. 

Elnök : Gyalókay Sándor kir. törv.-széki elnök. 
Előadók : Jerzsák János kir. ítélőtáblai bíró, 

Kovács Lajos, Csipkés Árpád, Fekete 
Imre, Báldi Aurél, Jurkovics Othmár kir. 
törvényszéki birák és Császár László kir. 
albiró. — Ugyanezen birák szavazók is. 

VII. Bünügyl tanáos. 
Kedd. 

Elnök: Gyalókay Sándor kir. törv.-széki elnök. 
Tagok: Báldi Aurél kir. törvényszéki bíró elő-

adó, elintézi az összes büutetó folyó 
ügyeket, Fekete Imre kir. törv.-sz. bíró. 

VIII. Fegyelmi tanács. 
Elnök : Gyalókay Sándor kir. törv.-széki elnök. 
Tagjai a kir. törvényszéki bírák közül leszneli 

kisorsolva. 
IX. Központi vizsgálóbíró : 

László Géza, helyettese Gecző Béla kir. tör-
széki bírák. 
X. Telekkönyvi egyes birák: 

Gecző Béla kir. törvényszéki bíró (a telek-
könyvi hatóság ügyvezetője), továbbá 
László Géza és Jurkovits Othinár kir. 
törvényszéki bírák. 

XI. Telekkönyvi helyesbítésekre már 
kiküldött biró : 

Bocskor Antal kir. törvényszéki albiró. 
XII Csődblztos: 

Jerzsák János kir. ítélőtáblai bíró. 
Cégbejegyzési előadó: 

Császár László kir. törvényszéki albiró. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— EskŰVŐ. Dr. Uj falusi  .Jenő, Csíkszereda 

város polgármestere folyó  hú 7-én vehette oltárhoz 
Küllő János Vi'innegyei gazdatiszt Erzsike nevii 
leányát Ditndian. 

— Uj esztendő a vármegyénél. A vár-
megye újonnan választott tisztviselői uj év elad 
napján foglalták  el állásaikat. — A gyengélkedő 
luispánt a tisztviselői kar nevében Fejér Sándor 
alispán és dr. (íyörgypál Domokos tiszti tő ügyész 
a lakásán üdvözölte, mig Fejér Sándor alispánt a 
tisztviselői knr részvétele mellett dr. (iyorgypál 
Domokos üdvözölte. Az alispán válaszában kitar-
tásra és egye túrt") munkálkodásra buzdította a tiszt-
viselőket, különösei) hangsúlyozva, hogy a válasz-
tások folytán  netán felmerült  ellentétek a közszol-
gálat káráru ne essenek. 

— Kinevezések. Kállay Ubul főispán,  Do-
mokos Sándor és Mihály Lajos díjtalan közigaz* 
gatási joggyakornokokat dijas joggyakornokokká 
nevezte ki. 

— Az erdélyi református  püspökvá-
lasztás. Az erdélyi rcf.  egyházkerület igazgató-
tanácsa február  I H-át jelölte ki a püspök választás 
időpoutjául. legerősebb és legtevékenyebb pártja 
Juucsó Lajos marosujvnri lelkész nagyeuyedi espe-
resnek van, de n többi három jelölt: Bodor János 
szászvárosi első lelkész, Kenesscy Béla teologiai 
igazgató és Hartha Dezső szilágysági esperes mö-
gött is jelentós tábor áll. 

— EskŰVŐ. Hutiray Lukács Gyula m. kir. 
honvéd főhadnagy  folyó  hó 4-én vezette oltárhoz 
Szevera Feodorát Budapesten. 

A csíkszeredai erdőtanácsos jubileuma. 
Bensőséges szép ünnepség folyt  le hétfőn  Csíksze-
redában. Zareczky Pál erdőtanácsos, a csíkszeredai 
erdészeti hivatal közszeretetben és közbecsUlésben 
álló lŐnÖke ünnepelte szolgálatának 25 éves jnbi-
lcuiuát. Kz alkalomból az összes csikmegyei erdé-
szek, továbbá a brassói és háromszéki erdŐhiva-
talok főnökei  személyesen tisztelegtek a jubiláns-
nál, akit egyébként az egész intelligencia elhalmo-
zott a jókivánatok özönével. 

— Kinevezés. A király a honvédség tar-
talékába Dóczy Kálmán drt hadnagygyá nevezte ki. 

— Kitüntetés. A péosi országos kiállítás 
biráló bizottsága Krippel Móricz gyergyószentraik-
lósi m. kir. erddmesternek saját találmányú mű-
szereit az első osztályú arany éremmel tüntette ki. 

— Székely kisgazdák trágyatelepel. A 
székelyföldi  vármegyék igen sok községben ujabban 
szépen szaporodik az állatállomány, ami a gazdál-
kodás belteijesebb irányban való haladásra mutat 
Sojnos azonban, hogy, mint országszerte, ugy a 
Székelyföldön  sem ismerik a kisgazdák a trágya-
kezelés helyes módját. A földmivelésügyi  miniszter 
most megbízta a székelyföldi  kirendeltséget, hogy 
husz igyekvő éu szorgalmas kisgazda udvarán a 
helyes trágyakezelés megismertetése céljából minta 
trágyitelepet rendeztessen be és en-e a célra min-
den ilyen minta-telep költségeihez kétszáz korona 

I állami Begitséget engedélyezett 



Január . C S K I L A P O K . ám. 
— Andrássy rendeletei. Andrássy belügy-

miniszter két rendeletet bocsátott ki, irányt én er-
kölcsöt szabva olyan körülményekre nézve, amelyek-
ben eddig meglehetős zavar és bizonytalanság ural. 
kodott Az egyik rendelet, amelyről már megem-
lékeztünk az Összeférhetetlenseg  kénlése. A máso-
dik rendelet megköveteli a megyei tisztviselőktől, 
hogy tudjanak beszélni a nép nyelvén. Különösen 
megköveteli ezt a járási tisztviselőktől, akik süriin 
érintkeznek a néppel. Mert a nyelv ismerete — úgy-
mond a miniszter — nélkülözhetetlen leltétele nmn 
nemes hivatás sikeres betöltésének, tiinely a nép 
anyagi és szellemi érdekei goudozása, ügyes-bajos 
dolgában való gyámolitása teréu a járási tisztvi-
selőre háramlik 

— Jubileum. Az Udvarhelymegye és Osik-
megve területén müködö pénzügyőri tisztek és ul-
tisztek újév napján homoród-szentpáli Szentpnly 
Zsigmond székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyőri fő-
biztost harminc évi szolgálata alkalmából testüle-
tileg üdvözölték és az ünnepeltnek egy díszes al-
bumot — amely több mint száz pénzügyőr fény-
képét s a határszéli szolgálatra vonatkozó tájképet 
toglal magában — átad'ok. A jubiláns meghatot-
t á l köszönte meg a kitüntető Ügyeimet. 

— Meghívó. A esik megyei árvaház bizott-
sága 1908. évi január hó 11-én i szombaton >, n 
Vigadó szálloda összes termeiben tánccal és rövid 
műsorral egybekötött köz vacsorát rendez. Kezdete 
este 7 órakor. Belépti-dij 1 korono. A karzatra 
csak meghivó mellett váltott belépti j«gygyel lehet 
megjelenni. A zenét Káduly Béni Árpád zenekara 
szolgáltatja. Felül fizetések  köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztHtnak. A rendező bizottság 
Kállay Ubulné elnökiele alatt nagy tevékenységet 
fejt  ki az estély sikeréuek érdekében. A bizottság 
a meghatározott árakhoz szigorúan log ragaszkodni 
Egy ndag sült kenyérrel L)IJ lillér. Egy csésze tliea 
'24 lillér. Egy csésze fekete  kávé 20 fillér.  Kgy 
adag fugylult  2U lillér. Egy adag tészta fillér. 
Egy pohár pezsgő 1 korona. Cigaretta és szivar 
rendes árban. Keméljük. hogy a közönség méltá-
nyolva a nemes töiekvést, humánus célt. iniud szá-
mosabban fog  megjelenni, hogy ezáltal az unyagi 
siker biztosilva legyen. 

— Halálozás. Csiky János és neje Szi-
gethy Erzsébet csikszeutmihiilyi lakosokat sú-
lyos csapás érte. F. hó 3-áo ugyanis meghalt 
Btduska nevii 5 éves gyermekük. A temetés 
5-éu délután 2 órakor volt általános részvél 
mellett. 

— Újévi üdvösletek megvaltása. 
Mint lapunkat értesítik, Török Ferenc r. kath. 
plébános, orsz. képviselő a szokásos újévi gra-
tulációkat megváltotta 100 koronával és vzt 
az összeget a gyergyócsoraafalvi  r. k. iskolai 
tankönyvalapnak ajándékozta. 

— Kaszlnó-estély. Folyó hó 4-én tartotta 
a helybeli l'ri Kaszinó a téli évadban második es-
télyét a „Vigadó- szállónak Kaszinó helyiségében. 
Meglátszott, hogy a i urs míg küszöbén állunk, inert 
főleg  a fiatalság  szép számban jelent meg az es-
télyen. Igy táncosokban nem volt hiány de ínég 
jó kedvben sem, reggel ti órakor is nagy hévvel 
járták a csárdást kitartó ifjaiuk.  A vendéglős is 
meg lehetett elégedve, mert reggel felé  semmiféle 
ételuemüt nem tudott a vendégeinek adui. Az es-
télyen megjelentek a következők: Mikó Bálint v. b. 
t. t., Kállay l'bul főispán  és neje. Pekryné Lázár 
Mariska, Lázár Miklós és neje, Pap Domokos és 
családja, Gvőrtty Juliska, özv. Bogády Uyulátié és 
leánya Etelka, Gyalókay Sándor trvszéki eluök, 
BáJdi Aurél és neje, Güzsy Árpád és neje, dr. Fi-
lep Sándor és neje, dr. Fodor Antal és neje. Fe-
renczy Géza és neje, Özv. dr. Molnár l^íszlóué. 
dr. Csiky József  és neje, dr. Györgypál Domokos 
és neje, dr. Veress Sándor és nője, Farkas Imre 
és neje, Császár Jolán, Bocskor Erzsi, Szatmáry 
Olga és Báthory Olga, Bacher Adolf  és neje. 

— A tusnádi gyilkosság. Lapunk egyik 
közelmúlt számában röviden megemlékeztünk 
arról a gyilkosságról, amely a közeli Tusnád 
község határában történt. A tusnádi munká-
sok egy reggelen egyik odavaló gazda felesé-
gét borzalmas módon meggyilkolva találták. 
Az esetről azonnal jelentést tettek az elöljáró-
ságnak, az pedig a csíkszeredai királyi Ügyész-
ségnek, amelynek részérói haladéktalanul meg-
indult a nyomozás. A gyilkosság színhelyére 
kiszállott vizsgáló bizottság egyelőre nem tu-
dott mást megállapitaui, mint hogy a szeren-
csétlen asszony, Bodó Józsefné,  gyilkosság ál-
dozata lett. A lelketlen gyilkos fejszével  össze-
vissza vagdalta védtelen áldozatának koponyá-
ját Már-már ugy látszott, hogy a tettes nem 
kerUl az igazságszolgáltatás kezére, amikor 
egy véletlen nyom megadta az utat a vizsgáló-
bírónak. A helyszínén kihallgatott tanúvallo-
másokból ugyanis kiderült, hogy a meggyil-
kolt asszony családja és a Balázs Antal portija-
béli népség évek óta hadilábon élnek, A Bo-
dók és B^ázsok a mult évben is összekerül-
tek s a harc hevében akkor is dolgozott ököl, 
bot, bicska és kasza. Akkoriban állítólag Ba-
lázs Ádám ejtett is el valami fenyegetés  félét, 
amely most rája terelte a gyanút. Ezen és több 
terhelő adat alapjáo a vizsgálóbíró maga elé 
idéztette Balázst, aki különös viselkedésével 
és ellentmondásaival csak még jobban megerő-
sítette a gyanút, úgyannyira, hogy a vizsgáló-
bíró letartóztatta. Balázs Ádámot az eset után 
azonnal beszállították a csíkszeredai törvény-
szék fogházába,  ahol — bár egyre gyUI ellene 
a terhelő bizonyíték — cinikusan tagadja gyil-
kos tettét 

— A román sajtó Andrássy nyelv ren-
deletéről. A .Tribuna- vezércikkben kommentálja 
gróf  Andrássy Gyula belügyminisztei nek a törvény-

hatóságokhoz intézett rendeletét, melyben a járási 
tisztviselőknek az ottani nép nyelvének ismeretét 
teszi feladatává,  n nevezett lap a többi között eze-
ket irja: Bármily jó nknnittnl is fogadjuk  Andrássy 
rendeletét nem tudjuk be azt érdemül, mert ő most 
azt rendeli, amit a nemzetiségi törvény már lHlîH-bnn 
kimondott. Xem sokat bízunk e rendeletben, mert 
ha a tisztviselők nz állami alaptörvényt nem res-
pektálták, akkor a rendeletnek még kevésbhé lóg-
nak eleget tenni. Külöuben is a helyzet nem fog 
változni addig, amig nem tog megváltozni nz a 
szellem, amely Ível a magyar politikusok a nemze-
tiségi kérdést kezelik. 

— A .Lupta' u lentiekhez még hozzáteszi, 
hogy nemcsak h járási, de a küzpozti megyei tiszt-
viselők részére is kötelezővé kell tenni a nép nyel-
vének tudását. 

— Állami gyula. A tervbe vett uj állami 
egycdúrtiságok során első sorban n gyiifu  államo-
sítására keiül n sor. A kormány már érintkezésbe 
lépett u magyar gyufa-kartellel  és vidószinü. hogy 
nein sokára állami gyiijtót vesztegetünk. Esetleg 
jobbnn megbecsüljük, mert az állam nem logju azt 
továbbra is ket fillérért  árultatiii, pedig iniuoM'ge 
megromlik. Franciaországban nz állam dobozonkint 
5 fillérért  árulja a közönséges kéues gyufát.  Az 
álliimi gyufának  még az a bosszant/» sajátsága is 
van, hogy átlag csak minden negyedik szál gyulád 
meg. A kincstár nem sokat fog  törődni a békét-
lenek szidalmával, mert jól tudja, hogy az egész 
országban kénytelen-kelletlen fogyasztani  fogják  az 
emelt áruk és rossz minőség darára is. 

— Szerencsés vadászat. ti vimesközéploki 
Antal József  hatalmas unyamrdvét r] t.'t I el ( sn 
liános havasban. Az elejtett vad bőrét ü lioesesal 
az alispáni hivatalnál bemutatta, hol nz értök járó 
szokásos dijak killtalváuyoztattak. 

— A szekelynlallitas igazgatóságá-
tól a következő értesítést vettük : A kiállítá-
son nyert érinek jauuár végén készen lesznek 
és a kitüntetetteknek legkésőbb február  10 ig 
direkt megküldetnek. Az oklevelek szétküldése 
ugyanakkor fog  megkezdetni es február  vé-
géig megkapja azokat. Pénzdíjakról: ltureh 
Béla, az állatni érmekről Benkó l'ál ur ad 
hatnak szükség esetén felvilágosítást. 

— Az éjjeli kutyák. Minden házigazdának 
regtől lógva meg vau az a szabadsága, hogy ud-
varán — de esak ott — egy házőrző ehet tart-
hat. ninelv éjjel jidt ail gazdájának a/, idegen em-
ber jöttéről. I le viszont a házigazdának is köte-
lessége a hamis kutyáját az udvaron belid la;-taui. 
ha másképen nem. láneon. Csíkszereda város nem 
esak arról hires, liogv a kutyák nappal esoporton-
kiut zuvnrják a járó-kelő embereket, hanem arról 
is nevezetes, hogy este !>—Ml órától kezdődőleg 
egyenesen rátámadnak nz aszfalton  haladókra és 
ilyen támadás alkalmával neuiesak ruhájok. de testi 
épségük is veszélyeztetve vau. Egy pálea nagyon 
gyenge fegyver  tl védekező kezélteu. főleg  mikor a 
•uegveház környékén egyszerre három nagy koiuon-
dur rohan rá. Sőt mi told*, szemtanúja voltam a 
mult este unnak, hogy n kutyalióhér éjjeli munká-
ját végezve szekerét 2 hamis kutya követte, ame-
lyek egyenesen a járdán haladókra támadtak. Ilyen 
küriUmények között kénytelen volt a férj  revolverét 
elővenni, hogy melletti haladó nejét megvédelmezze. 
Megtörténhetik az ilyen sötétségben, hogy a golyó 
mást talál, nem azt, akire eélozva lett. Vajjou a 
rendőrkapitány nr nem találun módot arra. hogy 
ezen a tűrhetetlen állapoton segítene' Kérjük eré-
lyes intézkedését. [ír kllhletr 11. 

— Közgyűlés. A csíkszeredai Iparos 
Ifjúsági  Önképzőkör f.  évi január hó l'J-en 
saját helyiségeben tartja rendes évi közgyű-
lését a következő tárgysorozattal: I. Elnöki 
megnyitó. 2. Titkár és gazda jelentése. 3. Az 
l'JOT. évi zárszámadás előterjesztése. 4 A 
könyvtárnok jeleutése. 5. Tisztviselők válasz-
tása. 6. Indítványok. 

— Caikszentmikloson Lázár l'ál tanító 
lelkes buzgalmából folyó  hó 1-éu erkölcsileg 
és anyagilag szépen sikerült pásztorjáték átlá-
tott eló. A begyült £4 korona UO lillér egy is-
kolai harmónium alapja javára fordíttatott. 
Minthogy a szereposztó tanító a családjában 
uralkodó vörheny miatt a tanítástól el van 
tiltva, a próbákon és az előadáson Incze Dé-
nes borzsovaí tanító helyettesitette. A szépen 
sikerlllt előadás betanításáért és vezetéséert 
nyilvános köszönetet mond a két tanítónak az 
Ünneplő közönség. 

— Közgyűlés. A csiksomlyói Olvasókör 
mult évi rendes közgyűlését e hó "-én tartotta 
meg, amelyen Pál Gábor igazgató elnökölt 
Több kebli Ugy elintézése és a pénztári szám-
adások megvizsgálása után a tisztviselóválasz-
tásokra került a sor. A régi tisztviselőket a 
kör közfelkiáltással  újból megválasztotta. Ez-
után titkos szavazás utján 8 választmányi ta-
got választott. Megemlitendónek tartjuk, hogy 
a kör — dacára, hogy a tagok száma alig 
haladja meg a 25-öt s az évi tagsági dij csak 
12 korona — 5 politikai napilapot, 4 politikai 
heti lapot, 2 szépirodalmi folyóiratot  és 2 
élclapot járat. 

— Elszámolás. Csíkszereda város ne-
meslelkll közönsége mint a múltban, ugy az 
idén is pénzbeli s másnemű adományokkal 
járult a közkórház betegei karácsonyfájához. 
Ez alkalommal a természetbeni adományokon 
kivUl begyült 112 korona 42 fillér  készpénz. 
Ebból a karácsonyfa  díszítésére, édességekre, 
gyllmölcsre, a betegeknek nyújtott apróbb 
ajándékok beszerzésére, valamint a szegőd-
menyes személyzet jutalmazására kiadatott 
102 korona 42 fillér  s a szegény betegek 

segélyalapjához csatoltatott a fenmaradt  10 
korona. — A részletes elszámolás a hivatalos 
órák alatt a kórház igazgatósági irodájában 
bárki érdeklődő által betekinthető. A betegség 
által családi körüktől megfosztott  szenvedő 
ember és honfitársaink  nevében fogadják  a 
nemeskeblü adakozók hálás köszönetünket azon 
szívből jövő óhajtásunkkal, vajha nz elhagya-
tottság érzése által kisajtolt s a szent napon 
való megemlékezés által felszárított  minden 
könycsepp áldásként szálljon azoknak fejére, 
háza népére, akik magasztos emberbaráti ér-
zésükből kifolyólag  meggyőzték a szerencsét-
leneket arról, hogy nincsenek elhagyatva s 
hogy az általános örömünnepen nélkülözött 
családjukat embertársaik együttérzése pótolta. 
Dr. Kilép Sándor főorvos,  Veress Sándor kór-
házi igazgató. 

— Védjük a madarakat. A kis didergő 
madársercg, amely a nyáron át annyi hasznot 
hoz :tz eti bereknek a sok kártékony rovar 
pusztításával, lassan-lassan beszorul az emberi 
lakások közelébe, hogy az elhullott morzsákat 
feNzedve  tengesse életét. Máshol ilyenkor ren-
desen etetik, táplálják óket, nálunk pedig — 
sajnos — megkezdődik a szegény állatok ül-
dözése. összefogdosása.  Előkerül az enyves 
vessző és gummi-puska. a munkátlanok egész 
serege nap-nap után fogdossa  össze a hasz-
nos kis állatokat. Helyén volna, ha a halóság 
az ilyen kegyetleneket szigorúan megbüntetne, 
hisz a törvény is oltalmába veszi a hasznos 
madarak védelmét. 

— Kérelem. Tisztelettel kérem mind. 
azon vendégeimet kik hozzám járni szoktak-
hogy ha esetleg tévedésből vagy véletlenül 
téli bundámat elvitték volna, szíveskedjenek 
azt hozzám visszajuttatni. Tisztelettel X agy 
l s t v á n vendéglős. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltóiisiet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tóssde-

forgalomról  és a pénzpiacról 
Budapest, 11108. január 2. 

A lefolyt  héten a pénzviszonyok kedve-
zőbb alakulása előnyösen befolyásolta  a tőzsde 
hangulatát, mely az árfolyamok  emelkedésé-
ben kifejezésre  is jutott A kedvező irányza-
tot némileg ugyan befolyásolta  a bécsi keres-
kedelmi kamara elnökének beszédében kifeje-
zésre juttatott ama aggodalom, hogy az ame-
rikai és németországi konjunktúrának hanyat-
lása monarkiánkbaii is érezhetővé válhatik, 
de lényegesebb befolyást  az sem gyakorolt, 
ugy, hogy az esetben, ha a péuzpiacz javulása 
tartós in arad, ugy nz általános vélemény sze-
rint az értékpapirpiacz is ttjra élénkülést fog 
nyerni. Kz annál is inkább feltehető,  miután 
ugy a hazai bankok, valamint az iparvállala-
tok is, csekély kivételtől eltekintve, legalább 
az elózó évnek megfelelő  eredményt fognak 
a lefolyt  évre vonatkozólag kimutathatni és az 
árfolyamok  színvonala a mult évhez '..épest 
lényegesen alacsonyabb, ami kifejezésre  jut 
ama tényből, hogy a budapesti tőzsdén jegy-
zett részvények összességének ál-folyami  ér-
téke ez idő szerint kl>. 11)0,000 000 koronával 
kisebb, mint l'JOO. év végén volt. 

A kedvezőbb fülfogást  támogatja az is. 
hogy — milielyest a pénzviszonyok a szüksé-
ges tőkék beszerzését lehetővé teszik — az 
állani több 100 millió koronára rugó szüksé-
ges beruházást fog  eszközöltetni, ami a hazai 
iparnak hosszabb időre erős foglalkoztatást 
biztosítana. 

Az internacionális értékek közül különö-
sen a magyar hitelrészvény és a rimamurányi 
vastnü részvény állotak az érd "klóilés előteré-
ben. inig a helyi papírok közül a magyar rug-
gyantagyár és a tíaiiz-féle  gépgyár részvényei 
képezték éléukebb kereslet tárgyát. 

A befektetési  értékek piacza is mutat 
szilárdulást és a 4" o-os magyar koronajáradék, 
valamint a 4° o magyar földtehermentesitési 
kötvény mellett a zálogleveleknek több kate-
góriája is ért el kisebb-nagyobb árjavulást. 

A pénzpíacz ugy nálunk, valamint az 
összes külföldi  piaezokon is a javulás tüneteit 
mutatja és az angol bank vezetősége már is 
inditatva élezte inagát, hogy a bankrátát l°/i>-al 
leszállítsa, kétséget sem szenved, hogy — 
amennyiben váratlan események nem állanak 
he, — a többi jegybankok is követni fogják  a 
közel jövőben az angol intézet példáját. 

A .hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a következők voltak : J a 0 s. 
4";„ mapytír koroiinjiirajék — — 9340 93.60 
Magyar hitelrészvény — — — 760.— 764,— 
Rimiiinurúuyi vusrutirészvénv — 519— 525.— 
(imiz-féle  vasöntöde és gépgy.-részv. 2750.— 2790.— 
Ala^yiir r 11 c .̂-va 11111 á r tu'V a r részv, — 360.— 380.— 

9 a—1908. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Kereskedelemügyi ra. kir. minisz-

ter urnák 1907. évi deczember lió 23-án 
kelt 99732. számú rendelete értel-
mében a brassó—Csíkszereda—maros-
hé vizi állatni közútra az 1908., 1909, 
1910. évekre eszközlendó kavicsszálli-
tás biztosítása czéljából a csíkszeredai 
in. kir. államépitészeti hivatal helyisé-
gében zárt írásbeli ajánlatok utján nyil-

vános versenytárgyalás fog  tartatni folyó 
évi február  hó 3 ik napján délelőtt 
11 órakor. 

Felhivatnak ennélfogva  vállalko-
zók, hogy ajánlataikat a nevezett állam-
épitészeti hivatalhoz cziinezve, legké-
sőbb a kitűzött tárgyalási nap délelőtt 
10 óráig nyújtsák be. A később érke-
zett ajánlatok figyelembe  vétetni nem 
fognak. 

Távirati ajánlatok nem fogadtat-
nak el. 

Az ajánlat öt pecséttel zárt bori-
tékán a czimzés felett  világosan kiírandó 
az államépitészeti hivatal és az állami 
közút neve. 

Az ajánlatok az államépitészeti hi-
vatalnál átvehető ajánlati és felosztási 
kimutatás i) minta szerint teendők meg. 

Azon esetben, ha ajánlattevő az 
álhimépitészefi  hivatalnál kitett kőmin-
tától eltérő kőanyagot kívánna szállí-
tani, ennek saját pecsétjével ellátott 
két mintáját ajánlatához mellékelni és 
egyúttal a felosztási  kimutatás 6. rova-
tában a termelési helyet is megjelölni 
tartozik. 

Az árnak a kereskedelemügyi mi-
niszter ur által elfogadott  és az állam-
épitészeti hivatalnál kitett mintával azo-
nos, vagy bár attól eltérő de legalább 
is oly jó minőségű anyagra kell vonat-
koznia. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem 
vonhatók és mindegyik ajánlattevő aján-
latának beadásától számított 8 hétig 
kötelezettségben marad. 

Ugy az ajánlat, mint a hozzá mel-
lékelt felosztási  kimutatás szabályszerű 
bélyeggel látandó el és mindkettő az 
ajánlattevő által aláírandó. 

A bánatpénznek az állampénztárba 
vagy az adóhivatalba történt befizeté-
sét igazoló nyugta az ajánlathoz csa-
tolandó. 

A bánatpénznek a tárgyalásnál ala-
pul szolgáló felosztási  kimutatásban ki-
tett menynyiség után az ajánlati árak 
összegének 5 százalékát kell kitennie. 

Készpénz vagy értékpapír az aján-
lathoz nem mellékelhető. 

Azoknak az ajánlattevőknek, akik-
nek ajánlata el nem fogadtatott,  bánat-
pénze az árlejtés eredménye feletti 
határozathozatal után fog  kiadatni, il-
letve az intézkedés a kiadás iráut meg-
tétetui. 

A tett ajánlat a vállalkozót azon-
nal, a kincstárt azonban csak azon 
naptól kötelezi, melyen azt a kereske-
delemügyi miniszter elfogadja. 

A szállítási szerződés és részletes 
feltételek,  az ajánlati minta s ennek 
mellékletét képező felosztási  kimutatás 
és kőminták az államépitészeti hivatal-
nál a szokott hivatalos órákban átve-
hetők, illetve megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi ja-
nuár hó 2-án. 

Csikmegyei 
m. kir. államépitészeti hivatal. 

K&högés, nek ed ti ég ás hurut ellen legjoM • 
Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk ét határa-
iottan Réthy-félét  kérjünk, mivel tok haizoa-
tata utánzata van. - Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 



2. Bzátn. 
Január . 

K A L M Á R f i  E N 6 E L 
MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 

> Gvár és iroda: 
V..Llpúl-Unt 18. P M I " i r t , J ' vi,Üleí-itCM 19 
Ajánlja ugv cséplőgép, mint ni alom üzem re leg-
egvMcrilbb beuziumotorjaU. benzinlokoinobill-
jait, vulaiitirit «/.ivó-gázmotorjait, melyek \ . Li-
pót-köriit 19. bármikor üzemben megtekinthetők. 

Egyeflollétezö üjőonsáe:! 
Kzen motorok egyenletes járásunk és bámulatos 
••gvs/.rrll szerkezeit ük folytán  bármely legjánit-
hinahh ember áltul is azoniiulköntiven ke/.elhel uk. 
Árjegysek ingyen. Olcsó árak réssletfUetési  e. 

Egy háromszobás lakás 
konyha, kamra, pincze és  kerttel együtt 
kiadó Keresztes Józsefnél,  Hargitn-u. 

u 
Tirái- és Konyhakerlészet 

Csíkszeredában. 

Van szerencsénk a mélyen 
tisztelt közönséget órte-

siteni, hogy C.sikszeiediiban 
a v a s ti t i á l l o m á s s a l 
szemben egy kereskedelmi 
VIRÁtí-  ÉS KONYHA-
KERTÉSZETI TELEPET 
állítottunk fel,  ahol éviid 
szerint állandóim mindenféle 
élővirágokat, veteményeket 
és zöldségeket termelünk. 
Készítünk menyasszonyi, vő-
fély  és női mcllcsohrokul 
5—6 napi előzetes megren-
delésre. — A n. é. közön-
ség becses pártfogását  kérve 
maradunk teljes tisztelettel: 
Helwig G. János és Társa 

első csikmegye) virág- és 
konyhakertészete. 

3—908. kb. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Tekerópatak közbirtokossága eladja 

Tekeröpatakon 1!)08. évi február  hó 
11-én délelőtt í) órakor kezdődő nyil-
vános szó- és írásbeli árverésen a \u-
lajdouát képező és Tekerópatak község 
határában fekvő  Oltpatak erdejében 
190IÍ. és részben 11)07. évi vágásban 
eladó fáját. 

Az eladó fa  álló luezfenyö  mell-
magasságban, kéreggel együtt 10 — 7S. 
átlag 2(i ezni. átmérőjűnek, 6383 da-
rabnak és körülbelül 2M51J köbméter 
liaszoufát  tartalmazónak van beesUlve. 

A vágásterület mintegy 15 0 kat. 
hold kiterjedésű, az országúttól 13 és 
a legközelebbi vasúti állomástól 15 ki 
lométernyire fekszik. 

Kihasználási időtartam két év. 
Kikiáltási ár 20,000 korona amelyen 

alul ajánlatok nein fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árúak leg-

alább 10 száziléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képvise 

léinél hivatalos órák alatt megtekint-
hető árverezési és szerződési feltéte-
lektől eltérő vagy későn érkező aján-
latok és utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Tekerópatak, 190S. jauuár 4. 
Az e r d ő b i r t o k o s n e v é b e n : 

Bálint Ferencz, Bencze Ágoston, 
közbirt. elnök. 1—3 kozbirt. jopvzó 

ffiletem  folyó  évi október hó 1-töl 
Kipo-iJtcm 40. •«. »l«tt nyílik meg. 

Vao szerencsém a t. közOnség b. 
tudomására hozni, hogy Brajloban, 
Leneor 28. Hám alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜHELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját késsit-
ményfi  mindennemű DÓ! gallérok 
(lioak) karmantyúk (tnulTok), saórme, 
krímraer és ssövet sapkák a legújabb 
divut után a legolcsóbb árak melleit 
hnphatók. 

Vgv a fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim c téren 
nbbun a kellemes helyzetbe juttatnnk. 
Iiogv a legmesszebb menő ízléseknek 
a legpontosubhuu és legnagyobb meg-
fléíTMlésre  megrendelés után eleget 
tuduk tenni. 

A fent  említetteken kivül készítek 
n legújabb divtit után mindennemű 
saörme, nóiés gyermek-kabátokat, 
figarók  es paletókat, epys/c v.i I e 
szakmához I ar'ozó Összes c/ik keket 
leggvorsabbjm pontos kiszolgálás és 
legolrsóhb áruk mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebelelé-
seket, prém eséseket, javításokat ós 
átalakításokat, 

Nálam vásárolt szőnneátuk díj-
mentesen tisstit tatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeller  Sándor, 
21 - 62 pipere--/urs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lesanek esskösölve. 

Faeladási hirdetmény. 
Kőzliirré tételik, hogy Csík-Szentpéter 

egyházmegye „Kis Aranyos" nevll lege-
lőjén a 97—903. számú R M. ren-
delettel cngedélyezelt faliasználat 
értékesítése czéljából folyó  évi február 
hó 3 áll délután 2 órakor Csíksoiiilyón 
a ró in. katli. plébánia hivatalnál nyil-
vános szó- és zárt írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátott összes 
fenyő  haszoiif'a  tömeg 2280 köbméter. 

bitinek kikiáltási Ara 1O440, azaz 
tízezer négyszáznegyvenhat korona. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alul 
eladatni nem fog. 

Az eladás tárgyát képező faliasz-
nálat Bálványos patak fejében  a gyi-
mesi állami úttól G kilometerre fekvő 
legelő-terülelen van s a fa  minden be-
fektetés  nélkiil télen-nyáron kihordható. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  megtekinthetők Csiksoml^ón 
a plébánia hivatalnál. 

Csiksomlyó, 1908 január 4. 
Bálint Lajos. Csiszer Pál. 
plébáu elnök. gondnok. 

A „TRIFOLEUM" NAJPETROLE 
elejét vesei a fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
s így megukudályoz/.u n lia| kilttillásút s ineg-
védi nemcsak a külső káros behatásoktól. de 
megakadályozza ti Imj kihullását, IIIHI: akkor is. 
lm súlyos 'belső betegségben sinvhnli'iiik. A 
-Trifoleum-  a híjnak úgyszólván tápláléka s 
igv a hajtttik vele való rendszeres ápolási» uhui 
a fej  sohasem kopaszodik és csuk u lepkés.>bl> 
öregségben őszül tnep. Használnia u legegvszc-
ri'ibb: i'stéiikint lefekvés  oltil t a felrá/.ol  t folyadék-
kal megnedvesitrtt sponpvu vagy gvapju-darali-
bái u fejbőrt  bekenjük; néhány napi használat 
után megszűnik a hajhullás és korpaképződes 
Hölgyeknek. állandó használata nélkülözhet len 

Egy üveg ál a 2 korona. 
Három üveg óra 5 korona. 

Kapható i\z egyedüli elárusítónál: 
Fekete Vilmos l ' S ; Csitaredan. 

» m • — 

I 

Alig használt „Yost" írógép 
továbbá másfajta  uj Írógépek ós Oram-
mofonok  részletfizetésre  is kaphatók 
Herczka Gy. műszak i ü z l e t é b e n 

Csíkszeredában. 
tt*  Tt*  fa  it^  11* fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  /n*  fa 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A & g A S X Y A & l ' S S f  S E É M , . . á s a Î k e s . 6 0 f t L 

ásEíSA KíTAtiriEJEKÉlS SZ4ÜFJPAS ása £ - t&L 
A & S A B Í T A I Í I ^ K Í K B Í M s a á i a l  86 í I L 

luitásu gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnuy Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más aretisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől — Az Allia bivalytejkrem készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghatliatósabhan megvédik. A krém és szappan 
egyforma  johatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve kOld a késiltő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P e i a t e V i l m o s I l l a t s z e r - r a k t á r á b a n . 

20 r>2 

I 

» « « t t M • » 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
m 0 ® CSÍKSZEREDAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

Uj persely-betét rendszer. 
Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Khállal tőzsdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és le gnagyobb „Trieszti 
általános biztosító társaságot" és 
eszközöl tiiz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 40 

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától 
kezdóik'leg félévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglaló  részletfizetések  ellenében lO-lól 
05 évig terjedő időre -ÍV,"» alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellet!. 

Takarékbeteteket naptól-napig 4"/0-al ka-
matoztat és azokat rendszerint felmondás  nél-
kiil fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- es penzváltó-üzlet min-

den ágával, u. m.: vásárol és elad a legméltá 
nvosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az elsó reszlet lefizetése  után a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

A MAÍYAR  6AZPÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezet líoros/.talya n naíiymél-
tóságu fóldmivelesügyi  miniszter ta-
nioi>;itasav;il letesült éri annak állandó IVl-
ügyelete alatt áll. A szövetkezet által szál-
litutt hurok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir. országos chemiai intazet 
ti Ital vannak felülvizsgálva  s azok 
tisztaságáért s valódiságáért u legtelje-
sebb inertekben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó k ii linó minóségii zamatos' faj  boruk ! 

Kiadás nag}ban és kicsinyben. Vörös 
és feher  borok hordókban és palacz-
kokban, 62 fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kivül 
jutányos árakon min den nemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. i) - "»2 

AjhiiIjh továbbá Güz<y Árpád _Fekitc-sas-

pyűjiys/.t«rtára iniila\)oratóriumában feldolgozott 
székelyföldi  gyógytermékeil és a legújabban 
forgalomba  lio/.ott kozmetikus czikki-it, u. m.: 

Ibolya-króm és székely havasi-gyopár'* 
krém» az arcz és kéz bársonyosan puháu és fehé-
ren tartamúra. Kúrimdy országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja u versenyt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai növény-bajseese. legkitűnőbb szer 
hajhullás és haj korpa ellen. Egy üveg ára 
1 korona 40 fillér. 

Salicyl Mentből szâjvis, a fogak  és a száj 
ápolásáru ; a fogak  Ichéren t.urlására páratlan-
nak ismert egvedül álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona 60 fillér. 

Ajánlja különféle  likÖr-eesenci&it és az ahhoz 
szükséges kellékeket, melyekkel, hdzil.-ig ké-
szítve. egv liter kitiiuö likőr alig jöu 1 korona 
60 fillérbe. 

Egy üveg fenyökivonat  1 korona; orvosi-
lag esúz, köszvény, hülés és idegbujokuál ren-
delve; meleg kádfürdőbe  öntve, kész egy ki-
tűnő íenv ö fürdő. 

Ajánlja nói és férfl  óvssereit, teljes disz-
kréczióvul, játáuyos árakon. 

R Hlnnfiral/  97 1QHQ á\tra  D u s választékban kaphatók la- b 
2 fldpidldK aL lauö. dVIC. punk kiadóhivatalában, u. m.: 
• Képes Családi Naptár, Regelö Bácsi, Szent-Család Naptár, 
• Uj Székely Naptar, Petőfi  Naptár, Kossuth Naptar, Bátyám 
• uram nevessünk, Kincses Kalendárium, Kis boldogságos 
• szűz Mária naptára, Népszabadság naptár, Rákóczi naptár. 

\ 

KllünA minfinégO  és leKnaKannbb NzllArdnácu P«rllnnd-Cemeiil«-t ajánl nlen6 áron a 

PORTLAND-CEMENT-GYAR BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 1 -

NyooutoU ttxTnboda József  kAnjrnjomdijábui, CsikueredAbui, 1908 




