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csíki lapok 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI és TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség é s kiadóhivatal: 
Bsvoboda Testvérek könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi réssét Illető mindeo közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak Is küldendők. 

Megjelenik n lap 

M l n . d . e n S z e r d á m . . 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

FBLBLÓS SiKBKBBZTÚ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

COVY'ÍD. 

N y í l t t é r i o z l k k e k 
soronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

BUflutéd  ár: 
Egész évre 8 kor. (KflUsldre)  12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetést dijak a legolcsóbban számíttatnak 

30° o-os Pótadó.*) 
As általános haladás korszakában, midőn 

már nem elégszünk meg azzal sem, a mit őseink 
fényűzésnek,  pazarlásnak, fölösleges  dolognak 
tartottak, lehetetlen csodálkozás nélkül megál-
lani a komoly szemlélőnek, lehetetlen nem kér-
dezni, vajon hová vezet ez?! 

Azonban biába kérdezi feleletet  nem kap 
rá. Egy kicsinylő mosolylyal kifizetik.  Igazán 
elmondhatjuk a mai korról, bogy könnyelmű, 
pazarló gyermeke az okos, számító és körülte-
kintő mnltnak. Ezerek romjain kaczagva pom-
páz az nj nemzedék. Nincs szív, nincs könyő-
rfilet.  A daroezban járót kigúnyolják, ba még 
olyan bölcs is. Ma a látszat minden. Ha szép 
ruhád van, fellépésed  nri és elegáns — ki tö-
rődik sziveddel A társadalomnak igényei tan-
nak. Ez ellen nincs appelláta. A haladás szel-
leme ma már nem könyörög, hanem parancséi. 
Királyokat győzfitt  le — mit neki a kis emberek. 

Egyenlőség, testvéiiség elien hiába küz-
dőit a hatalmas kényszer. Egyszerűség jelsza-
vát hiába hangoztatta a maradiság, pnszlnlnia 
kellett, feljött  a nap a a sötétség eloszlott. Az 
nj világosságnál kinyíltak a szemek s kezdet-
ték fitymálni  az Ó világot. Ez nem jó, az nem 
jó, el vele, szebbett, jobbat kell teremleni. 
Csizma helyett jött a ezipő. fagjgyu  tyertya 
helyett a villany világítás, a dőczögős falen-
gelyt szekeret felváltotta  a ruganyos gnmmi-
kerekfi,  a lassan ha'adó loval a gyorsvonat, az 
automobil. A művészetté vált főzés  mesterség 
ezer meg ezerfélekép  igyekszik kielégíteni a 
Anyássá lett emberiséget. A kátyús, sáros, jár-
hatatlan utakat, simán töltött kőntak. aszfalt, 
gyalogjárók helyettesitik. Az emberiség ma már 
nem szívesen lakik konyhában. Fényes paloták 
emelkednek stb. stb. 

Ki voioa ma már oly bátor, hogy ezzel 
ellentétbe helyezve magit a molt előnyeiről be-
széljen. Szóhoz sem engednék jutni. 

Ezek a tán a miket itt rövidesen felsorol-
tam. látjuk azt is, hogy mennyire kifejlődött  a 
szépészet. Rend, csíny, tisztaság az a jelszó. 
Morál, lélek számba sem jöhet. Külsőség, min-
den. Ennek hódol ma az emberiség. 

És a mily mértékben megkívánja a társa-
dalom az egyestől, hogy tegyen eleget a hala 
dás követelményének — ép oly, sőt fokozottabb 
mértékben parancsolja azt a társadalom egyes 
kisebb megkülönböztethető köreinek: a váro-
soknak. 

•) Előterjeszti a polgármester a f.  bó 7-én tar-
tandó képviselőtestületi gyűlésen. 

Ha széttekinlünk Magyarország városain, 
ezeknél is azt látjuk, bogy meg sem lehet is-
merni a mai várost például az 50 évvel ez-
előtti városban. Egészen átalakult. A szttk, sáros, 
piszkos, alacsony házikós ntezák helyén ma 
széles, sima, fényes,  emeletes házakkal szegé-
lyezett nt született. A mit nem bírt megterem-
teni az egyes, megtette a köz. 

Mert és itt bátran elmerem mondani, bogy 
nincs Magyarországon talán egyetlen.egy város, 
sőt község sem, mely a közérdekért áldozatot 
ne hozna, vagyis községi adóval ne bajlódnék. 
Csak Marosvásárhelyt említem bol I00"/o-nál 
magasabb, Kézdivásárhely, hol 42'/o. Csikmadé-
falva,  hol 100"/,, Kászonnjfalu,  hol 41"/0-os 
községi pótadót fizetnek  az adófizetők. 

És itt látják győzedelmeskedni a közér 
deket az egyéni hatalom és érdek felett.  Szá 
zadnnk legnagyobb érdeme a közérdek diadal 
maskodáss. Ha hibás is a haladás kora sokban 
ez elölt az érdem előtt meg kell, bogy hajoljon 
mindenki. 

A közérdek előtt meg kell hajolui, minden 
egyéni érdeknek és pedig különösen akkor, ha 
az a közérdek nem gyilkolta meg az okszerű, 
szükséges egyéni érdekel. Ha ezen tnl megy 
nagyzolás és indokolatlan. 

Ha azonban csak meglékezni törekszik a 
kapzsi egoizmnst, akkor szép és uemes hivatása 
van. — Egymásért vagyunk teremtve. — Ezen 
közérdek volt megteremtője annak is, a mit ma 
adózásnak nevez és a mitől még ma is retteg 
az euiberiség. Pedig nincs miért. 

Az egyes ember azokhoz a jókhoz képest, 
melyekben az állam részesíti, nagyon keveset 
áldoz a sajátjából. Az a biztonság, az a ké-
nyelem, a melyet élvezünk egyenkint mindnyájuk 
fillérei  ntán, százszoros kamatja annak, a mii 
fizetünk  egyenként s a mit adónak neveznek. 
Az adó nem oly gyűlöletes valami. Gyfllöl-te< 
csak akkor lessz, ha oly kezekbe kerül, a kik 
a helyett, hogy minket boldogítanának vele, 
oktalan czélokra, idegen érdekekre pazarolják. 
Az az adó azonban, mely czélszerfien  felhasz-
nálva, csak javunkat mozdítja elő, okos ember 
előtt soha sem utálatos. 

Csíkszereda városa oly aunyira el van 
maradva a többi városokkal szemben, hogy némi 
haladásra feltétlenül  szüksége van, de szeren-
csétlen anyagi és más körülményei nem enge-
dik, bogy saját erejéből baladjon. Reánk nem 
hagytak nagy örökséget elődeink. A lakóság 
egymásra van ntalva. Remélem, hogy az a la-
kósság, mely élvezni van;bivatva a város fej-

lődése állal nyújtott előnyöket, nem lesz olyan 
szűkkeblű maga magával szemben, bogy meg 
ne hozzou egy ideiglenes áldozatot a közérdek 
é" a városnak érdekeiért. 

Nem lesz olyan nagy ez az áldozat és >'-p 
ezért remélem, hogy a képviselő testületet elfo-
gadja és megszavazza a 30%-os községi adót, 
melyei a következőkben tészletezek. 

Mindenek előtt azonban szükségesnek tar-
tom ismertelui azt, hogy mennyi állami adói 
fizet  Csíkszereda város közönsége, a mely ntán 
a községi adót kivetui lehet. 

Csíkszereda város 1902. évi állami egye-
nes adó kimutatása: 

1. földadó  105-34 kor. 2. Házbéradó 
4430-98 kor. 3. Házosztályadó 2389 20 kor. 4. 
1. osztályú kereset adó 2008 kor. &. II. osz-
tályú kereseti adó 1898 kor. G. III. oszlályn 
kereseti adó 11-741 30 kor. 7. IV. osztályú 
kereseti adó 348 kor. 8. Nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok 6033-34 kor. 9. Tőke ka-
mat adó 739-77 kor Összeseu 30693-93 kor. 
Ezen összeg után a 30"/o-os községi adó lenne 
9208 korona 18 fillér. 

K pótadóra a következő okokból van 
szükség : 

I. Van a városnak a vármegyénél 25000 
korona kölcsön adóssága. Ez után fizetni  kell 
évrnkinl 1500 korona 6°/0-os kamatot. Azt ki 
szem niinden adósságot egyszer törleszteni kill 

Különösen kell akkor, ha a fizetésre,  illetve 
törlesztésre felszólít!  álunk a hitelezőtől. Tehát 
goudoskodni kell a törlesztésről. Ezt én a kö-
vetkezőkép gondolom elérhetőnek : 

A folyó  évtől kezdve 11 évig minden év-
ben fizetnénk  törlesztésben 2000 koronát s a 
ínég t'enumradó összeg kamatait, ntóbbi összeg 
minden esztendőben 120 koronával csökkenne. 
A 12-dik évben a még fenmaradó  3000 koronát 
egy összegben megfizetve,  12 év ntán, tehát 
1914-lirit egy fillér  adósságunk se ma-
iadna. A 9000 koronát kilevő 300/0 os pótadó 
bői tehát 2000 koronát. Erre a czélra használ-
nánk föl. 

A városnak van egy drága pénzen meg-
vásárolt piaczlerfllete,  de hogy ebből piacz le-
gyen, szükséges azt piacz területté alkalmassá 
lenni, részint kisajátítás, részint töltés és 
földmunka  állal. Erre is fordítanánk  évenkiut 
2000 korouát. 

A város fejlődése  megkivánja, hogy tisz 
tességes ulczái, gyalogjárói legyenek. Jelenleg 
egyes telkek fekvése  olyan, hogy szinte a le-

hetetlenséggel baláros jól épilkeznl. Ferdén fe-
kűsznek az nlrzára ki s a ki építeni akar, ogy 
jár. mint péld. Dávid István polgártársunk. Háza 
lélfarcsoku  lesz s nem hogy szépítené a várost, 
lisnem eltorzítja. 

Ennek mind a telkek rossz fekvése  az 
oka, tehát szükség van arra, hogy az ilyaa 
csnnyán fekvő  telkek, részint a tulajdonos áldo-
zatkészsége, részint a város hozzájárulása által, 
kisajátitás segítségével rendbe, szabályos alakba 
hozassanak addig is, a mig nem késő, vagyis 
mig be nem építtetnek. Akkor már sokkal több 
költségbe és sokkal több nehézségbe kerfil  a 
rendezés és szinte lehetetlen ia. A város egy-
némely helyein, különösen tavaszszal, hóolva-
dáskor és nyáron valósággal megbotránkozik az 
ember. Ilyen a Hutter-szálloda és a szomszédos 
lelkek előtti utczarész. Békanyálas, nndok, pisz-
kos az a hely ilyenkor s nem lehet segíteni 
rajta addig, mig a víznek és szenyléoek levezető 
csatornája ninrs. Ezen kérdéssel kapcsolatban 
felvetlem  a járda kérdését is, a melyet egy kis 
jóakarattal szintén meglehetne valósítani. Erre 
a két együttes czélra áldoznánk évenként 2000 
koronát. A még tenmaradó 3000 koronára vo-
natkozólag a következő tervem van. Ezt igazáa 
félve  terjesztem elő, mert kevés ember nem fog 
félreéi  leni. Azt mondja mára példabeszéd is; .olcsó 
hasnak híg a leve." Ez igaz is. Igy vagysnk 
mi a tisztviselői állásokkal is. Ott van az adó-
hivatali pénztárnoki állás. A ki csak egy ki-
csit foglalkozott  a kérdéssel, a ki ismeri, kinek 
csak halvány sejtelme van arról: mi az a városi 
adóhivatal, be fogja  látni, hogy arra a munkára 
melyei ott kell végezni ember kell, még pidig 
ügyes, szskképzelt ember. A mai világban sok-
kal könnyebb állás kvaliflkáczióhoz  vannak kötve 
a pénztárnoknál. Eddig talán elég volt 
a tiszla, becsületes jellem, sőt biznny még 
eddig s-m volt elég, nagyon rég volt az a mi-
kor elég volt. Szakképzett ember pedig 
nem akad a mai világban, ki 1000 korona fize-
tésért, pláne nyogdij nélkül lekösse magát egy 
oly felelőséggel  járó állásra mint a pénztárnoki; 
nem akad ember, szakképzett, munkabíró ki 
100 korona évi fizetésért  ellenőr legyen egy 
városi adó, házi és árva pénztárnál. Ezért volt 
annyi baj a múltban és ezért fog  még tőbb 
lenni, ha idejében nem segítünk a dolgon. 

Ezért e tekintetben is áldozatot kell bozoi. 
Erre a czélra a következő számítás sze-

rint 1000 koronát fordítanánk. 
A pénztárnok mostani fizetése  lakbérrel 

együtt 1100 koroua, jövőre adnánk 1400 korona 
fizetést  és 200 korona lakbért, a mi 600 korona 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A saoosiállamiia jelene. 

Irta : Mállatta József  gróf 
(Folytatás). 

Ezen ssocziálisstikus eszmének már bizonyos 
nyilvános inUsményeket köszönhetünk : az álta 
lános had- és tankötelezettséget, a kisajátítási 
jogot, a kötelező szegényügyet, as uazoratörvé-
nyekel, a munkásv&delmet stb. — De a szoosiá-
lismusnak ezt a formáját  ujabb időben ssoozlá-
lia reformnak  nevezzük, vagyis megkülömböztet-
jük a forradalmi  ssocziálizmustól, mely mindent 
alapjában föl  akar forgatni.  A szoosiálizmus re 
form  alatt oly iotézményeket értünk, melyeknek 
czélja a társadalmi viszonyokat javítani. A szo-
esiális reform  tehát azon alapelvből iodul ki, bogy 
u. n. azoesiália kérdések létesnek. vagyis hogy 
a műveltség terjedésével ssoeslális bajok és 
egyenlőtlenségek képződtek, melyeket az állam-
hatalom éa az alattvalók kölcsönös jóakarattal 
javitaoi képesek. A ssoezlális kérdés tehát té-
gebbi keletű, mint a saocsiálizmus, a mely a 
siociiális kérdésből fejlődött  kl nésetté, tanná éa 
meggyőződéssé. Láttuk, hogy a mult század 80-as-
évei elejéig eaak elméletben létesik a ssocziálls-
mus; a 60-as évek óta azonban gyakorlati ala-
kot öltött. 

A másik formája  a ssocsiálizmusnak, a icely 
szintén nem erónskos eszközökkel akar czélt 
érni, as úgynevezett állami szocaiálismus, mely 
már a magánvagyon! mindig szűkebb köre ase 
retaó szorítani éa azt aa állam főobatóaága  alá 
helyezni. Az állami ssocsiálizmusnak gasdaaágl 
elve a magán intézményeknek fokoialoa  államo 
sitása, az illetőknek kártérítésével. Ason formája 
a azoexlálismusnak, mely as állam ellen Irányul, 
ez as úgynevezett ssooziáldemokráesia, mely 
azért államellenes, mert magát forradalmi  párt-
nevezi éa mert egy alkalmat sem mnlaaat el 
begy as államot oaatályállamnak ne oevene éa 
éa ellőne grUölséaet ne ssltaon ; es tulajdonké-

pen nem szocziálizmus, hanem kommunizmus. De 
ha látjuk, hogy egy országban sem növekedett 
as úgynevezett siociiáldemokrata párt oly erö 
sen. mint Németországban, be kell azt is ismer-
nünk, hogy sehol sem tette meg eseu mozgalom 
mai szemben as állam, illetőleg a törvéuyhozás 
ugy a kötelességét, mint éppen Poroszországban 
mert a szocziálpolitikai törvények, különösen pe-
dig a munkáé és betegsegélyzó pénztárak, a bal 
eset és az aggság elleni biztosítások létesítése 
oly példa, melyet előbb-utóbb Európának minden 
állama többé-kevésbbé, természetesen képességei 
nek korlátain belül, de teljesíteni fog.  Mert szél 
és hullám lassan, de következetesen, mintegy 
észrevétlenül oda terelik, oda kényszerilik az em 
beriséget. 

A szocsiálisztíkus törekvésekben kétségki 
vili sok jó van, de sok veszedelemnek csirája is 
rejlik. A szocziálisstikus eszmék minden önálló 
gondolkozású, aksraterös gondolkozóra erős vonzó 
erővel birnak, hiszen látjuk, hogy ezen uj esi 
méknek oly eróa a hatalma, hogy a XIX. század 
végével és a XX. ssázad elején a művészet, az 
egy hál, az állam ssoezlális húrokat penget. 

A szocziáldemokrácziának nagy veszedelme 
abban rejlik, hogy a tömegeknek fékezhetleu 
vágyait bizonyos teljesithetlen utópiákkal össze-
kötik és mihelyest elismerjük azt, hogy a tömeg-
nek igénye van sorsának javitásáhos, abban a 
pillanatban a szocsiálls reform  teljesítésének szük-
sége élőéit. A ssoezlális kérdés jövője tehát min 
dlg attól fog  függeni,  hogy milyen mértékben 
mily fokig  lehet esen vágynak eleget tenni. 

De minél több előnyt biztosit az állam tag 
jának szoosiális téren, annál inkább kisiklik a 
szoeziállsta agitátorok keséből az az esskös, a 
melylyel a tömeget felizgathatják.  Már esen egy 
oknál fogva  sem ssűnhetik meg a szoosiális kérdés. 

As 1890 ik év február  havában II. Vilmos 
német császár Németországot éa a világot avval 
a két ismeretes rendeletével lepte me& melyben 
Németország felhívja  Franeiiaorsság, Anglia és 

Svájcz koruiáuyait, liogy nem lehetne-e nemzet-
közi uton a munkások azon igényeinek és óha-
jának teljesítésére tanácskozásra összejönni, hogy 
a kiilöubözó munkás zavargásoknak eleje vétes-
sék. A bányamunkások usgy mozgalma iuditotta 
a caáBzárt elsó sorban ozeu lépésre és a német 
császár hnugsulyozta, hogy itt nem annyira a 
szocziáldetuokráczia elnyomását cz.élozza. mint 
inkább a jogos kívánságok és igénvek kielégíté-
sét kívánja kieszközölni. 

Ugy látszik azonban, hogy ozou eszméjétől: 
a munkások panaszait és óhajait közvetlen a mun-
kásokkal elintézni, már 1890-bnu eltért, mert 
azon a llires ebédeu. melyet Hohenlohe kanczsl-
lár adott, a császár a hamburgi kikütőuiunkások 
mozgalmára kiterjeszkodvo, oly szocziálpolitikai 
programinot fejtett  ki, melyben a munkaadók 
egyesülésének gondolatát vetette fel. 

Itt látjuk, hogy a szocziális kérdést mégis 
miuden országbsu máskép kell megoldani; szá-
molni kell azon ország gazdasági és politikai vi-
szouyaival első sorban, másodsorbsu magukkal 
a munkásokkal, mert a hol azok szervezkedve 
vannak és érettek a fejletebb  fokú  intézményekre, 
inint pl. Angliában, ott a dolog könnyeu mogy. 
Ott azonban, a hol a szociiáliszlikus eazmék niu-
cseuek tisztán és világosan kifejlődve,  at ilyen 
magasabb fokú  intézkedések bizalmatlánságra ÓB 
ellenszenvre találnak. Kfllönönben  o német szo 
cziáldemokraták reodkivül óvatosak. Ók csak szó-
val agitálnak és a választási nrnánál, do külön-
ben ininden forradalmi  mozgalomtól távol tartják 
magukat, as ó egéss erejűk abban van, hogy tör-
vényes eszközökkel haroiólnak. Tény az, hogy 
a uocziálisták ma, illetőleg a szocziáldeniokrata 
párt a parlamenben ül, jelenleg 56 képviselővel 
és törvényes uton igyekeznek maguknak mindig 
több előnyt szeresni. 

íme, látjuk a nagy külömbséget a kommu-
nista kiáltvány .megjelenése óta. Ott hangzott 
el először Marxnak ai a híres'mondása : „Min-
den népek proletárjai egyesüljetek I" Azóta a 

marxizmus krízise beközelkezett és a német szo-
diáldemokráczia napjaiukbau a politikai opportu-
nizmusnak hódol. 

A kontinens többi országaiban többé-ke-
vésbbé Marx féle  eszmék hódítottak. Ai ipari 
fejlődés  magasabb polozán álló minden orsságbau 
van ma már szoczíáldemokrata párt. Svájciban 
és Angliában jelentéktelen, Ausztriában, Franozla-
or»zágban és Belgiumban erösebb, A ssooziálde-
mokrata tanok harcsosokra talállak még Ameri-
kában és Auáztráliában is s Bzocziáldemokrata 
képviselők a legtöbb parlamentben már helyet 
foglalnak. 

A külömbösó államok saoosiáldemokratái kö-
zött az érintkezést a nemzetközi szooiiálisla kong-
resszusok tartják fenn.  Magától értetődik, hogy 
ezen kougresszuBokon hozott határozatok több-
nyire csak akadémikus jelleggel birnak. 

Itt helyén valónak találom, hogy Ausztria 
és Magyarország viszonyaira szocziálpolitikai te-
kintetben kissé bővebben kiterjeszkedjem. 

Ausztria, mint iparállam a azocziálista esz-
méknek termékeny talajt adott Ottan a parla-
mentben a Bsecziálistáknak két árnylata foglalt 
helyett: a tulajdonképeni nemzetközi ssocsiália-
ták és a keresztéuy szocsiálisták. De a ssooslál-
politikai alkotások térén Ausztria előbbre van, 
mint mi vagyunk. Ott a parlament kebelében egy 
külön szooziálpolitikai bizottság működik, mely aa 
ez irányú kérdések éa törvényjabaslatok kezde-
mény-esésével és ellenőrzésével van megbízva. 
De Ausztriának kőaigasgatása és egéss bürokra-
tizmusa ugyssólván ugy van berendezve, hogy a 
politikától lehetőleg távol tartja magát és igy 
ráér dolgozni, ml már abban is jelentkezik, begy 
a minisstériumok ott nem politikai minisztériu-
mok. hanem hivatalnoki minisztériumok, ott a 
minisster-váltosások nem okosnak zavart vagy 
fennakadást.  A jogfolytonosság  és egyöntetűség 
as alkotásokban ott nem szenved csorbát, miért 
Is Ausitriában, különösen a ml a ssooslálls köz-
igazgatást illeti, előbbre vaunak, mint nálunk. 

(Folyt. k»v.) 
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többletet okozat. Az ellenőr mostani fizetése 
100 korona. jSröre nézve adnánk 600 koronát, 
a mi szintén 500 korona többletet okozna. 

Maradna tehát még 2000 korona. Ennek 
a czélja ia méltányos éa égető szükség. A mai 
világban, ha valaki valamely pályára szánja 
magát, fellét  lenti s/ámít arra, bogy keze kere-
sete ntán megél. Hit csináljon az a szegény 
városi tisztviselő, ki szolgál a városnál talán 
egész életén keresztül és s végin, mikor reszkető 
kezéből kiesik s toll és dolgozni nem ind s ott 
kell hagynia a hivatalát, ott áll, h .jey nincs egy 
betevő falatja.  Abbéi a gyenge fizetésből  miből 
egész életén csak kínlódott, léire nem tehetett. 
Koldulni menjen az a tisztviselő? 

Udvarhely, Kézdivásárbely. Sepaiszenl-
gyOrgy szomszédos városaink mindannyian ez-
reket szavaztak meg a tisztviselők nyugdíj-
alapja javára. 

Én tehát javasolom, hogy a 2000 koro-
nát lorditanák egy létesítendő a városi quali-
ilkált tisztviselők részére alapítandó nyugdij-
alapjavára. Arra az esetre, ba p-dig a képvi-
selőtestület ezt a tervel elfngadui  nem hajlandó 
második javaslatom az, hogy ha n vá-os kikö-
vezésére fordítanék.  Ez által megiiyeruök azt, 
hogy ha a kikővazés kész a korminy megadja 
a kövezetvám szedési jogot a mi a városnak 
évenként behoz egy pár ezer korona jövedelmet. 

Javaslatomat ajánlom a képviselőtestületi 
tagok figyelmébe,  a ha eltekintenek minden 
más érdektől és csak a város haladása lebeg 
szemők elölt, akkor el fogják  fogadni  javasla-
tomat, a melynek előterjesztésére engem csakis 
e városnak érdeke késztetett. 

Dr. Újfaluéi  Jenő. 

— A képviselőhöz ülései, A képviselő-
ház a mult hét folytán  összes üléseiben a katonai 
javaslatokkal foglalkozott.  A január hó 20 áu 
tartott ülésben Münnich  Aurél az ujoncz lét-
szám megállapításáról szóló javaslatot B a pénz 
ügyi bizottság nevében két határozuti javaslatot 
terjesztett be, az egyik utasítja a kormányt, hogy 
tanulmányozza a két éves szolgálali idő kérdését 
és ezen ügyben terjeazszen majd véleményt elé, 
a máaik felhívja  a kormányt, hogy a magyar 
korona országaiban született tisztek, lehetőleg az 
innen kiegészitett ezredekhez és csapatokhoz osz-
tasssnak be. A javaslatot elfogadásra  ajánlja. Az 
előadó után mindjárt Fejérvárr  (Jéza honvé-
delmi miniszter szólalt föl.  Fölsorolta a törvény-
javaslat szükséges>égéiiek okait, jelenti, hogy a 
teljesíthető óhajokat és kívánságokat figyelembe 
veszi s kéri a házat, hogy a javaslatol ncy álta 
lánosságban, mint részleteiben elfogadni  ntéltéz 
lassék. As ellenzékről is feltételezi,  hogy ha a 
javaslatot elvi okokból nem is fegadja  el, nem 
fogja  megakadályozni annak minél elóhlii elfoga 
dúsát. Tuth  János kijelenti, hogy a függetlenségi 
párt hazatí.-ts kötelessége, Irigy az ilye t jav.ihla 
tok törvényerőre emelését megakadályozza. Kö-
veteli az önálló magyar hadsereget, mely nélkül 
független  állami é!ut el Bern képzelhető. 18K7. 
éta lassanként elkoufiskálják  a nemzet iniiideit 
jogát s most inégia oly javaslattal állanak elé, 
mely a uemzelnek 100 millió korona kéltséget 
fog  okozni. Nem azabad igy bánni egy tönk szé-
lén állá nemzettel. Kijelenti, hogy a párt több 
határozati javaalatot fog  benyujtaui a nemzeti jo-
gok vieazaazeraéae czéljából, maga pedig e/t a 
javaslatot nyújtja be: elhatározza a ház, honj a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot uem fogadja 
el, hanem utasítja a kormányt, hogy nz önálló 
hadsereg felállításáról  ininél előbb javuslalot ter-
jeazszen be. Rakovszkv István pártja nevében 
szintén nem fogadja  el a javaslatot, hanem ha 
tározati javaalalot nyújt be, mely szeriül az ujoncz 
jutalékot tíz évre állapítsák meg, a hozzájárulást 
a 20—24 éves férll  népesség száma szerint sza-
bályozzák, hozzák be a két évea szolgálatot a az 
egyéves önkénteseket ne kényszerítsek a máso-
dik évi Bzolgálatra. A január hó 27-én tarlutl 
ülés elején elfogadták  a gazdasági bizoitság azon 
indítványát, hogy a régi országháza épületét díj 
talanul engedjék át a fővárosnak  s a miniszter 
elnök azon indítványát is, hogy e mellett fejezze 
ki a ház elismerő köszönetét is a fővárosnak.  A 
véderő vitában Solymossy  Ödou báró nemzeti 
reformokat  követelt, de a javaslatot elfogadja.  A 
javaslat ellen beszélt Holló  Lajos, ki Bzintén a 
nemzeti reformokat  hangoztatta, azután határozati 
javaslatot nyújtott be, hogy a hadsereg magyar 
részében kizárólag magyar tisztek alkalniaztas-
aanak, az állam nyelvének ismerete niiuden ezen 
részben szolgáló tiszttől meg';oveteltessék, a ki-
képzési és vezényleti nyelv magyar legyen, a 
magyar zászló éa a magyar cziuier hiazunltassék, 
az alkotmányra esküt tegyenek és a hadsereg ez 
a réaze az országban helyeztessék elő. Végül 
a katonai büntető törvénykönyv elkészíttessék. 
A január hó 28-diki ülés elejéu Széli  Kálmán 
benyújtotta a kiegyezési javaslatokat, melyeket 
a azakbiiotiaágokhoz utasítottak. A katonai javas-
latok ügyében Udvari  Ferencz néppárti képvi-
aelö megokolailennak tartja, hogy a katonai ter-
heket szaporítsák, határozati javaslatot nyújt be 
hogy a ház utasítsa vissza a törvényjavaslatot 
Zichy  Jenő gróf  kénytelen állást foglalni  a ja 
vasiatok ellen, mert ezek a magyar államot az 
örvény 'léiére viszik, aa törvényhatéeág szólalt 
fel  a javaslatok ellen éa mégia benyújtották, nem 
akarja, hogy aa oraaág koldua legyen éa aiirt 
nem saavaasa meg a javaslatokat. Az Ígéretek 
7 ° »égfll  kijelenti, bogy a aaabad 

««ép. Bernáth  Lajoa Untén n!m 
fogadj,  el-a javaalatot. mert a .ép mindenütt 
kewye, kOadelmet folytat  a mindennapi kenyérért 
a ilyen kőrftlméayek  köaöu a katowu 

követelések teljesítésére lehetetlen még csak 
gondolni la. Fejérvári  Qéza báró honvédelmi 
miniszter azólalt föl  ezután, kijelenti, hogy a 
katonai perrendtartásra vonalkosé kívánságét tel-
jesíthetőnek tartja, a zászlók éa jelvények i.gyét 
tanulmányozzák éa talán nem sokára elintézik, a 
magyar liszteket nem sokára a magyar ezre-
dekbe fogják  beosztani, a kormány a 6000 pót-
tartalékos behívásától eláll. A katonák kikötése 
éa gúzsbakötése ügyében a tanulmányozás el van 
rendelve, a magyar lionoaságu ifjakra  kötelező a 
magyar nyelv tanulása a katonai iskolákban. A 
többi kívánságokat a véderő törvény revíziójakor 
fogják  figyelembe  venni, a két évi szoigálat 
ügyében hajlandó hét nyolcz hónap uiulva jelen 
lést terjeszteni az országgyűlés elé. Az ülés vé 
gén Grekkovics  intézett ínterpellácziót a föld-
mivelési miuiszterhez a Szeben vármegye terüle-
tén föllépett  száj- éa körömfájás  ügyében tett In-
tézkedések miatt. Darányi  miniszter nyomban 
folel  a megfogja  vizsgálni, hogy a tisztviselők 
neiu lépték e át a törvényéé intézkedések huta 
rát. A választ a ház tudomásul veszi. Benedek 
János interpellálja a miniszterelnököt n nyomtat-
ványok utczai terjesztése ügyében. Széli  Kálmán 
a sajtószabadságot nem akarja korlátozni, de 'az 
uiczai elárusitást csak akkor engedik meg, ha a 
uyoinlatvány jövedelmét jótékony c*élra fordítják, 
ha ez nein történik, akkor az utczai árusítást 
mint tisztességtelen versenyt, nem engedi meg. 
A ház » választ tudomásul veszi. A január hó 
2U-én tartott ülésben Komjáthy  Béla szólal, fel 
a katonai javaslatok ellen és az egész ülést ki 
beszélte. Nem fogadja  el a javaslatokat, mert 
Senki sem tudja, mennyibe fog  kerülni az ujoncz 
létszám fölemelése.  Az ujoncz megajánlási jogot 
azért tartotta fenn  a nemzet, hogy védekezzék a 
katonai terhek növelése ellen. A kormánypárt 
maga sein tudja, hogy miért szükségesek ezek a 
javaslatok, határozati javaslatot nyújt be, hogy a kor-
mány terjeszszen be kimutatásokat, hogy milyen uj 
szervezéaeket terveznek és mennyi a legénységi 
szükséglet az uj azervezéaekhes? mennyivel akarják 
a már meglevő szervezetek létszámát fokozni. 
Továbbá terjeszszen elő a kormány kimutatást 
az iránt is, hogy az emelés mennyibe kerül ? 
Próbálja meg a kormány s apelláljon a ma-
cyar nemzetre, Ez a nemzet is ukarja a 
katonai terheket, mikor a haza veszedelemben 
van, de a mai kormányunk nem szavazna meg 
semmit. A január 30 iki ülésben Láng Lajos 
terjesztett elő törvény javaslatokat három vasút 
építésének engedélyezéséről. A katonai javasla-
tok mellett Hieronimy  Károly mondott nagy 
beszédet Szerinte az országgyűlésnek kötelessége, 
hogy megszavazza a kutonai védelem eszközeit. 
Polemizál Konjátliyval, kimutatván, hogy túlozta 

közös kiadások költségeit. Szól a niugyar had-
seregről s annak követel több. illetőleg kizárólag 
magyar származású tiszteket. Kimutatta, Itogv az 
1807 iki Xll-ik törvéuyczikk szempontjából joga 
v.iu a nem/etuek u magyar hadsereghez. A ve-
zényszóról azt mondja, hogy az fegyelmi  kérdés 
A német vezényszó mellett is lehet a nemzeti 
ideálokért lelkesedui. tigyéhiránt a lelkesedést 
nein lehet vezényszóval kommandirozni. A ja-
vaslatot elfogadja.  Ebben a gyűlésben még a 
javaslatok ellen beszéltek Darányi  Ferencz nép-
párti és Bakonyi Samu függetb  nségí képvise-
lők, utóbbi határozati javaalatot nyújtott be az 
iránt, hogy a magyar ezredek tiszti kara, legéuy-
sége úgyszintén a feléje  rendelt felsőbb  parancs 
uokok a msgyar állam törvényeire tegyenek es 
kiit. A január 31-én tartott ülésben a katonai 
javaslatok _ ellen Illyés  Bálint függetlenségi, 
Böjthy  Ákos pártonkívüli és Kelemen  Béla 
függetlenségi  beszéltek. Különös figyelemmel 
hallgatták — Böjthy Ákos beszédét. Ö azt tartja, 
hogy a javaslatok merényletet képeznek a ma-
cyar nemzet ellen. Ülés végén Benedek  János 
interpellálta a kultusz minisztert a törvényszéki 
orvottani intézetben történt botrányos dolgok 
miatt. Wlassios  miniszter az interpelláczióra 
nyomban válaszolt. Kijelenti, hogy azt a szolgát 
a ki a hullákkal üzelmeket folytatott,  fegyehni 
utüii elcsapták. A sajtóper iratait át fogja  kérni 
s ha abban oly adatokai talál, melyek Ajtay 
Sándor ellen Bzolanak. vele szemben is a legszi-
gorúbban fog  eljárni. A választ tudomásul vették. 

-- Állami jutalmak ipari munká-
soknak. A kereskedelemügyi miniszter értesi 
telte uz Országos Iparegyesületet,  hogy ipari 
munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának éa 
jó magaviseletének jutalmazására 100, egyenkint 
százkoronás állami  jutalomdijat  rendszeresí-
tett. Ezeukivül a jutalmazott munkások elismerő 
okmányt is kapnak. A jutalmazások dolgában ja-
vaslattétellel és a jutalmak kiosztásával a mi-
nÍBzter a kereskedelmi éa iparkamarákat bízta 
meg. a melyekkel a gyárosok és kisiparosok 
június végéig közölhetik ama muukásaik névso 
rái, a kiket a jutalomra érdemeseknek tartanak. 

— Székely munkások elhelyezése 
Itthon. Darányi  földmiveléaügyi  miniszter el-
rendelte, hogy a székely munkásnép itthon való 
alkalmazásának kérdését a mékely kormánybiz-
tosaág fiíndenhol  körültekintő figyelemmel  kisérje. 
A székely kormánybiztosság fölhívásának  több 
irányban foganatja  leu. A petrozsényi  kőszén-
bánya vesetósége már régen lehetőleg nagyszámú 
asékely munkáat alkalmas bányáiban. Legújabban 
a tatai bányákban aikerült a székelyföldi  kiren-
deltségnek egy asékely munkáa oaoportot elhe-
lyeanie. A bányábaa a székelyekkel meg vannak 
®'?«edv

J
e- • ">••« kilátás van rá, hogy ugyanott 

Wbb aaáara menő aaékely muukáa kap foglalko 
aáat a Saékelyföld  ama réaaeiből. hol a fölha-
gyott bányaüzemek a legtöbb székely ossládnak 
vették el keresetét. 

Esküdtek szolgálati lajstroma. 
Az 1903. évi február  hó 16-ik napján 

kezdődő első esküdtszéki ülésszak szolgálati 
lajstromának egybeállítása czéljából a csíksze-
redai kir. törvényszék, mint esküdtbíróság 1003. 
évi január hó 25-ik napján dr. Perjésay Mihály 
kir. törvényszéki elnök elnöklete alatt, Jerzsák 
János és Gecző Béla kir. tszéki birák részvé-
telével és Borsai Mór kir. tszéki aljegyző jegy-
zőkönyvvezetése mellett ülést tartolt, melyen a 
vádhatóságot Wellman Samn kir. slügyész kép-
viselte. 

Ki&orsoltattak -. 
a) B e n d e a e s k ü d t e k : 1. Balázs 

Dénes birtokos Csiktsplocza. 2. Dájbukát Ja-
kab megyei alszámvevő Csíkszereda. 3. Bodó 
Imre (Imréé) vendéglős Csikszentdumokos. 4. 
dr. Kolonics Dénes járásorvos Csikvárdotfalva. 
5. Teutsch György vendéglős Csikszépviz. 6. 
Markaly Sándor birtokoa Kászonaltiz. 7. Ja-
kablfy  B. Miklós kereskedő Gyergyóalfaln.  8. 
Ralázs Lajos birtokos Kászonaltiz. 9. Csiky 
Dénes ügyvéd Gyergyószentmiklós. 10. Becze 
Barta korcsmáros Csikcsicsó. II. Drótos Jenő 
kereskedő Gyeigyószentmiklós. 12. idősb Tamás 
József  birtokos Csíkszereda. 18. Barabás Béla 
gazdasági iskolai tanár Csíkszereda. 14 Incze 
Ignácz birtokos Csatószeg. 15. Balogh Ferencz 
nyug. alezredes Csikvárdotfalva.  16. Zakariás 
Péter kereskedő Csikszépviz. 17. Zöld József 
birtokos Madéfalva.  18. Dazbek Sándor tímár 
Csikszenldotnokos. 19. idősb Török Antal bir-
tokos Gyergyólöljtyes. 20. Koncsag Lajos bir-
tokos Csekefalva.  21. ősz Mihály kereskedő 
Csikszépviz. 22. Szász János birtokos Csikszeut-
|é|ek. 23. Potoczky Pál kereskedő Csíkszereda. 
24. Búzás (dani) József  korcsmáros Csikcsicsó. 
25. Minier Albert birtokos Csikszentmiliály. 26. 
dr. Bocskor Béla megyei tiszti ügyész Csíksze-
reda. 27. Sántba István birtokos Csikpálfalva. 
28. Szántó Józset megyei aljegyző Csikszent-
imre. 29. Bodor György földész  Gyimesközép-
luk. 30. Gondos Antal birtokos Csikszentidárton. 

b) H e l y e t t e s e s k ü d t e k : 1. Erőss 
Antal földész  Csíkszereda. 2. Imre Dénes nyög. 
hív. szolga Csiktaplncza. 3. Füleki Antal czi-
pész Csíkszereda. 4. Biró Áron földész  Csik-
pálfalva.  5. Micbna Rudolf  kereskedő Csíksze-
reda. 6. Adler József  szobafestő  C'ikszereda. 7 
Dávid Ignácz tanfelügyelőség  írnok Csíkszereda. 
8. Jakab István földész  Csikzsögöd. 9. Biró 
Imre ügyvédi írnok Csíkszereda. 10. Péter Imre 
földész  Csikvárdotfalva, 

Az e.-kiidtszéki szolgálat alól az 1897. évi 
XXXIII, t.-cz. 7. §-a 4-ik pontja alapján fel 
mentetelt dr. Harmat Leó járásorvos Csíkszereda. 

Jelentés a Székely Nemzeti 
Muzeum 1902. évi állapotáról. 

II. 
Az Igazgató-Választmány, miut a Muzeum 

belső ügyeinek intéző testülete, élén elnökével 
ifj.  Gödri Ferencz polgármesterrel, minden ki-
telhető módon igyekezett, hogy a Muzeum fel-
adatinak betöltésére megkívántató legszüksé-
gesebb alapokat a körülmények engedte módon 
az elmúlt évben is tovább rakhassa. Az év fo-
lyamán uégy gyűlésen 89. jkvi pont alatt tár-
gyalta és intézte Muzeumunkat érintő összes 
kérdéseket s ügyeket. Munkáját minden neve-
zetesebb akadály nélkül végezhette, habár tag-
jai közt változás nem egyszer történt. 

Muzeumunknak 12 éven át lankadatlan 
munkásságu őre. Dómján István főgimn.  tanár 
betegeskedése miatt, mint tanár 1902. szept. 
1-én nyugdíjba ment és nemsokára 1902. szep-
tember 28-án meghalt. E helyen csak mint fá-
radságot nem ismerő munkásnak emlékét örö-
kítjük meg. 

Dómján István betegeskedése miatt már 
az elmúlt év első felében  a Muzeum összes 
gyűjteményeinek felügyelete,  kezelése s az ösz-
s/.es irodai munka egyedül dr. László Ferencz 
muzeumi őre nehezedett. Eunélfngva  az Igaz 
gató-Választmány a harmadik muzeumöri állás 
betöllését kéne a Székely Mikó-Kollegium Elöl-
járóságától. A kollégium elöljárósága Péter Mó-
zes főgimn.  tanárt állította e helyre, melyet 
nevezett tanárt, mivel időközben főgimnáziumi 
igazgatónak választatott, csak június bó végéig 
tartott meg. Helyébe a Kollégium Elöljárósága 
Zayzon Ferencz főgimn.  tanárt állította a mu-
zeumöri tisztségre s jelenleg tehát dr. László 
Fereucz és Zayzon Ferencz közösen végzik a 
Muzeum adminisztratív tendóit s őrzik és gon-
dozzák összes gyűjteményeit. 

Az Igazgató-Választmány 1902. január 
havi gyűlésében elhatározta volt, hogy a Mu-
zeum iráuti érdeklődés felkellése  végett az 189».. 
majd az 1891-ben megjelent muzeumi Értesítő 
folytatása  gyanánt hat iv terjedelemben és négy 
aziues mülappal kiadja az Értesítő III. részét, 
mely rész 1902. év folyamán  meg is jelent ifj. 
Gödri Ferencz elnök és dr. Lfazló  Ferencz mu-
zeumőr szerkesztésében. Ez Értesítő a felettes 
testületeknek, a társ-muzeumoknak, a Felügyelő 
Bizottság és az Igazgató-Választmány tagjainak 
több tudományos folyóiratnak  és hirlapnak meg-
küldetett. Az egyesek elismerése a az illetékes 
folyóiratok  és hírlapok dicsérő bírálata bebizo-
nyította, hogy nem volt hiában való munka. — 
Azoknak az érdeklődőknek száma sem csekély, 
kik ez Értesítőt a megszabott áron (darabon-
ként l korona) megvették, e csekélységgel is 
tannjelét adván érdeklődésűknek s ezzel szem-
ben magnknak a Muzeum életébe való bepillan-
tás által okulást, tájékozódást szerezvén. 

A Muzeum 1901. évi állapotáról szóló Je-
lentés a Felügyelő Bizottság elnökéhez s sz 
orsz. Főfelügyelőséghez  annak idején felterjesz-
tetett. A mlts. Főfelügyelőség  ngy e jelentést, 
mint sz Értesítő III. részét köszönettel vette s 
152—1902. sz. leiratában örömének s elismeré-
sének adott kifejezést  „azért a lelkes buzgalom-
ért, melyet a Muzeum ügyeinek vezetésére hi-
vatott testületek annak fejlesztésé  érdekében 
kifejtettek." 

A Muzeum életében eddig a legnevezete-
sebb fejlődést  a Muzeumok és Könyvtárak Orsz. 
Főfelügyelőségének  támogatása és segélyezése 
idézte elő. A mlts. Főfelügyelőség  7—1908. sz. 
leiratábsn az 1901. évi 1200 korona államsegély 
felhasználásáról  vezetett számadásokat és jelen-
tést jóváhagyóén tudomásul vette; Igazgató-
Választmánynak 1902. január havában az állam, 
segély felemelése  érdekében részletes indokolás-
sal felterjesztett  folyamodására  pedig a lefolyt 
1902. évre a nmlts. vallás- és közoktatásügyi 
Míniazter nrtól 2000 korona államsegélyt esz-
közölt ki. — Ez összeg felhasználását  maga a 
nmlts. Főfelügyelőség  152—1909. sz. leiratában 
következőképen állapította meg: a könyvtár 
gyarapítására 600 korona, régészeti czélokra 500 
korona, néprajzi gyűjtésre 500 korona, a ter-
mészetrajzi gyűjtemény fejlesztésére  400 korona 
s egyszersmind bekérte a megjelölt czélokra 
való felhasználás  tervezetét előzetes megbirálás 
végett. A felterjesztett  tervezetet a nmlts. Fő-
felügyelőség  518. sz. leiratában jóváhagyó tudo-
másul vette s az államsegélynek különböző gyűj-
teményeinek gyarapítására való felhasználása  e 
tervezet szerint történt. 

A nmlts. Főfelügyelőség  Muzeumunk belső 
munkálkodásának előmozdítása végett a tudo-
mányos gyűjtemények czéljaira szolgáló állami 
javadalomból segélyt sdott arra is, hogy a mu-
zeumőrök egyes gyűjtemények szakszerű gya-
rapításában és kezelésében lehetőleg kiképez-
hessék magukat. Dr. László Ferencz számára a 
Magyar Nemzeti Muzeuiu Néprajzi Osztályában 
az elmúlt év nyarán végzett ethnographiai ki-
képzésre 260 korona segélyt engedélyezett. Dr. 
László Ferencz muzeumőr ennek folytán  junius 
24 -julius 26-ig Budapesten a Magvar Nemzeti 
Muzeum Néprajzi Osztályában dr. Jankó János 
és dr. Semayer Vilibáld vezetése alatt ethuog 
rapbiai tanulmányokat végzett. A gyűjtemény 
összes csoportjainak általános átlekiutésén kívül 
a magyarországi ethnograpbicumok beható ta-
nulmányozására fordította  idejét. A gróf  Fe:-
lelics Rudolf-téle  polinéziai és Biró Lajos-féle 
ujguinaeai gyűjtemény leltározása, konzerválása 
és felállítása  munkájában bő alkalma nyilt arra, 
hogy a gyűjtemények muzeális feldolgozásának 
minden részébe magát begyakorolja. 

Zayzon Ferencz muzeumőr a mlts. Főfel-
ügyelőség által kintalt 100 korona segélylyel 
julius hó 7—19-ig Budapesten a Magyar Nem-
zeti Muzeum könyvtárában rendezett könyvtá-
rosi tanfolyamon  vett részt, mely tanfolyamon 
a palaegrapliiai, kőnyrismerettani, könyvtártani 
és bibliographiai előadások hallgatásán kivül 
alkalma volt Budapest összes nevezetesebb és 
nsgyobb könyvtárait megtekinteni s azok keze-
lési módjával megismerkedni. 

A revindikált havasok jövedelme 
a pénzügyi bizottságban. 
A képviselőház pénzügyi bizottságánsk 

január 28-iki ülésében a pénzügyi tárcza költ-
ségvetése tázgyalása alkalmával Csikvármegye 
úgynevezett „revindikált havasai" jövedelme is 
szóba került. Hegedűs Lóránd képviselő a ta-
karékpénztárak reformjával  foglalkozván,  né-
mely nemzetiségi pénzintézet politikai czélzatu 
törekvéseit is kimutatta s hangsúlyozta, hogy 
nekünk a védelem terére kell lépnünk azokkal 
szemben különösen a Székelyföldön,  hol szo-
morú adatok állanak rendelkezéare, s ismertette 
egyúttal azt a tervét, bogy az úgynevezett 
..revindikált havasi" alapok három milliónyi tő-
kéjének elhelyezésével miként lehetne a nemze-
tiségi zálloglevélintézetek működését legalább 
a székelységre nézve ellensúlyozni. 

A kérdéshez Bedő Albert is hozzá szállott 
és a maga részéről is szükségesnek tartotta a 
székely vidékek hitelűgyénak rendezését., de 
figyelembe  ajánlotta, hogy a Hegedűs által szóba 
hozott alaphoz csak óvatosan szabad nyúlni, 
mert az Csikvármegyének magán tnlajdona, és 

megye féltékeny  arra, hogy vagyonával maga 
rendelkezzék. 

A péu/.flgyniiniazter  feleletében  Hegedűs-
nek kijelentette, hogy a takarékpénztárak re-
formját  maga is szükségesnek tartja, de csak 
óvatosan nyílatkozhatík, mert nem csupán rá-
tartozik ez a kérdés. Szeretné, lii egyesületi 
uton történnének lépések a javítás felé.  A re-
form  szükséges, de gyors segély csak a fővárosi 
intézmények egyesűit akciójától várható. Arra 
ma nincs szükség, hogy apró vidéki pénzintéze-
tek egyesiltessenek, bár az a czél igen szépé* 
olcsóbbá tenné a hitelt. 

A Hegedűs által szóba hozott alapok 
kérdése is olyan, mely igen kevés mértékben 
tartozik szólóra. A székely vidékek hi telkén 
való segítést maga is szükségesnek vallja, de 
enuek a kérdésnek a földhitelintézet  utján való 
rendezése ezek részéről oly feltételekhez  lett 
kötve, melyek a megoldást ebben a keretbea 
igen nagy időre elodázzák. 

Egyébként a kisbirtokosok hí tel ügyének 
szánálásAval sikeresen foglalkozik  a központi 
hitelszövetkezet is, mely 4 évi fennállása  alatt 
71 millió koronával segítette az intézet kötelé-
kébe vont hitelszövetkezetek tagjait. 
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A M | M k részéről ia hozzátehetjük, bogy 
ha isinernők Hegedűs képviselőnek azt ix t | . 
tala hangsúlyozott tervelt, melylyel Csikvár-
megye magánvagyonát a székelység blteligényeí-
nek hatékonyabb módon vsló kielégítésére 
akarná egy alakítandó székelyföldi  hitelintézet 
readelkezén körébe bevoani, Bég akkor «cm 
jósolhatnánk aaaak eredményt minden nemen 
intencziója mellett ia, mikor tadjak, bogy ez az 
inditványalakban a törvényhatóság előtt már 
egyazer (elvetett eszme talajra nem talált, a 
igy igaza volt Bedó Albert képvis-lö azon meg-
jegyzésének, hogy aboz a revindíkált pénzalap-
hoz óvatosan lehet nyalni, mivel arra a ma 
gánvagyonra Csikmegye nagyon féltékeny. 

Annak is kell lennie, mert nzt a tekin-
télyes közvagyont kórflltekintó  és ügyes gaz-
dálkodásával maga teremtette aieg s növelte 
annyira, bogy abból kaltnrális és közgazdasági 
ezéljait ne csak istápolhassa, hanem a lakósság 
hiteligényeit is részben fedezhesse,  még pedig 
oly kamatláb mellett, minél kedvezóbbrt más 
pénzintézetek sem igen nyújthatnak, s igy a 
midón tAkéjével közvetlen körében most is azt 
a ezélt szolgálja, melyet egy földbiteliutézet 
szolgálhatna, ninrs semmivel indokolva, hogy 
vngyonál kétes experimentumoknak tegye ki. 

C S Í K I L A P O K 

A köztenyésztésre szánt apaál-
latok. 

A gyakorlatban czélszerüen bevált mező-
rendóri törvény kellé biztosítékot nynjt Magyar-
ország állattenyésztését illetőleg. 

A tenyészkerületek megalakítása és az 
apaállatok tartásának kötelezettsége mind gya 
korlstias módon vannak szabályozva és világos 
az a tBrekvés, még a legostobább havasi móez 
előtt is, bogy ezen intézkedésekkel az állam a 
magyar állattenyésztés ügyét akarja szolgálni 
éa bogy a népies állattenyésztés fellendítése  és 
fenntartása  irányította ama törvény megalkotá-
sakor a szakférfiakat. 

Bármiként hódoljak is e praktikns ren-
delkezéseknek, egy kérdés megoldása aggályok-
kal tőit el. 

Az 1894. évi XII. mezőrendőri törvény-
czikknek 3ft.  g-a elrendeli ugyanis, bogy: „A 
közös használatra szolgáló apaállatok megszer-
zéséről, elhelyezéséről és tarlásáról a község, 
illetve a birlokossági tanács gondoskodik". 

Aggályaim nem az apaállatok beszerzéséi 
illetőleg támadnak, hanem azoknak elhelyezése 
éa tartása az a fontos  és vitás kérdés, a mi-
nek keresztülvitele, illetve megoldása igen sok 
esetben a lehető legroszabbnl történik. 

Mondom, nem az apaálatok beszerzése 
képezi a nehézséget, hiszen 70 — 80 tehenes 
gazda könnyen összetesz 200 forintot,  bogy egy 
középszerű, mondjak itt a Székelyföldön  elég jó 
bikát vásároljoo, a nélkfil,  bogy az különösebb 
megterhelietésükbe kerülne. 

A gyakorlatban azonban sz apaállatok 
elhelyezése agy történik rendesen, hogy egy sze-
gény gazdaember vállalkozik reá, hogy a kO 
sség bikáját elhelyezze a rozoga, sótét, bűzhödt 
levegOjü pajtában, rendesen két kis tehénkéje 
mellé kötvén azt. Két éves korábao kerül ebbe 
az állati tömleczbe a vidám és szilaj bika és 
bármenyire bőmből, meg rag-kapái is sz arany 
szabadság ntán, onnan ogyan ki nem szabadni, 
mert a jáazol mélyen ásott czölöpökkel a föld-
hOz van erősítve, s a bika meg sok esetben 
éppen tövises lánczczal odakényszeritve, a bol 
neki élni éa balni kell. Napot csak akkor lát, 
a mikor egy folyató  tehén jelentkezik. 

Persze az ilyeo bika hivatása teljesítésére 
is megfelelő  aagy óvatossággal bocsájtatik ki 
a anyaállathoz. Csigákon csavarodó erős köte-
lek vannak a szarvai kOrül és a homlokán ve-
zetve és csak ennek a fékezőkészülékaek  ha-
talma alatt lépegetbet ki az istálló ajtaja elé, 
a hol várja a tehén. Ámde a szigora kordában 
lévő bika még a nyakát sem képes kinyújtani, 
hogy az ezüstfehér,  csiklandós „vékonya" tehe-
net körülnyaldoshassa, B vastag nyakával, Iz-
mos testével és büszke magatartásával iogerel-
besse a nőstény állatot. 

Nagyon jól tadjak, bogy a sötét helyi 
ségbe lelánczolt bika kellő mozgás és levegő 
hiányában visszafejlődik  ; egyes testrészei, szer 
vei elsatnyulnak, hibás átalakulásokon mennek 
keresztül. A sötétség és rossz levegő különféle 
szembántahnakat eredményeznek. A rossz le-
vegő a légzőszerveket is megtámadja éa igy kőz 
vetve a vérkeringés zavarait idézi elö. A foly-
tonos helytállás a végtagok hibáit eredményezi. 
A nyugtalankodó állat egyhelyben gyakorolt 
félszeg  szökelléseivel Hozamokat, tokszalag-ki 
Ugatásokat, pókokat, meredek állást, bas alá 
állított állást, tehén állást szerez, mig a csül-
kök elnőnek, előrefelé  irányulnak és kész az 
úgynevezett ludláb, telitalp stb A folyton  egy-
helyben állani kényszeritett állat háta legörbül, 
ágyéktájának kötöttsége meglazul és végered-
ményben kész a rokksnt bika, a mely állat eme 
szerzett bibáa külsejénél fogva  tekintély és rsn 
got veastett — mondjak — a tebéaUrsadalom 
bau, de elvesztette a tehén tartó gazdák bizal-
mát ia, mert olyan csőg-bog, Indiába bikával 
csak nem tenyészthetnek. 

A takarmányosás is cssk olyan. 30-40 
írtért csak nem lebet kívánni, bogy egy bikát 
rlaó minőségű szénával és zabbal tartson az a 
asegéay gazda ? Nem szabad elfelednünk,  bogy 
asért az ««szegért neki ápolni, tehát takarítani, 
etetni, italai kell ost a bikát. Persze a kény-

szereszközök folytonos  használata mellett az 
ilyen állat n<m eng-iM magát takarítani, csül-
keit faragtal  ni, mosatni, ken -tni. De valljuk 
be őszintén, liogy az a még mindig fejlődőben 
levő két éves bika, csak a tehenektől megma-
radt izéket kapja széna gyanánt, mig zabot 
soba sem lát, .hiszen úgyis elég — boldog". 

Már most jön tavasszal az apaállatvizsgáló-
bizotlság és mert olyan gono<-z az a bika, hogy 
az orrában is karika van, a szarvai is le vannak 
kOtOzve és még egyik mellső láttát is négy em-
ber tartja vissza kötélen, hát hamar végez vele. 
mert közveszélyes állatról vau szó és a veszély-
előidézését egyikük sem óhajtja. 

A tebéntartó gazdák egyre panaszkodnak, 
hogy az idén több tehén meddőn maradt; az 
ellett borjuk is csak olyan koldusok. Ilyen pa-
naszokra a járási mezőgazdasági bizottság ha-
tározatot boz, bogy a kérdése apaállat a te-
nyészetből kizárassék. 

A 200 frton  vett bikát a mészáros 80 
frlon  megveszi, a tehén tartó gazdák pedig fej-
vakarva nj bikát kötelesek 30 nap alatt be-
szerezni. 

Ezen bajok orvoslását éu csak a bikák 
elhelyezésének és tartásának másképen való ke-
resztülvitelében vélem. 

Ugy birlik, bogy a tagosítás a közel jö-
vőben jelentékeny átalakulásokon fog  keresztül 
menni. Valószínű, bogy a legelőrendszer helyes-
bítése képezi ama müvelet főczélját  és igy sze-
rény óhajom az volna, hogy ama jelentős átala-
kítási műveletnél ne kerülné ki az intéző kö-
tök figyelmét  az, hogy a köztenyésztésre szúut 
apaállatok, különösen a bikák elhelyezéséről és 
eltartásáról is történnék czélszerü gondoskodás. 

Szerény óhajom ugyanis az volna, hogy a 
tagositási eljárás alkalmával, minden egyes kö-
z'ég nyerve egy külön legelő területet az apa-
állatok részére, mely legelő terület megfelelő 
szemes és szálas takarmányt is termelne, mig 
a területnek bizonyus része az apaállatok sza 
bad mozgására megfelelő  kifutót  szolgáltatna. 

Én és velent együtt miuden szakértő, az 
állatenyésztéshez nem csak a takarmányt tarja 
szükségesnek, hanem a szabadban való mozgást, 
levegőt, takarítást, szóval a gondozás fogalma 
alá ta-tozó kívánalmakat, de a nevelést is. meri 
életveszélyes bikák tartása csakugyan nein in 
dokolt. Azt hiszem, hogy ha igy egy lika, két 
évig szolgálta egy község tehénállományát, min 
den anyagi áldozat nélk&l szolgálhatna még két 
évig egy másik községet is, olyan formán,  ha 
kicserélhetnék a kél község bikáit. 

Mindenesetre oda kellene törekednie a 
gazdaközönségnek is, hogy szakközegeit meg-
hallgatva, ne bikát, hanem apaállatot tartson. 

I'álffy  Gyula. 

Tanulmányi körutak a Székely-
földön. 

A Székely Egyesület és a Székely-Társa 
ságok marosvásárhelyi irodája megakarván kö 
nyiteni a Székelyföld  szépségeinek és kincseinek 
s a székelyföldi  viszonyoknak megismerbelésél 
különösen az ifjabb  nemzedék, a tannló ifjúság 
részére a nyáron rendezendő két tannlmányi 
körút progrnmmját állította egybe s ezeknek 
megvalósítása érdekében a következő kérelem 
mel fordult  a taninlézetek igazgatóságaihoz: 

Tekintetes Igazgatóság! A Székelyföld  érdekében fordulunk  a tekinte-tes Igazgatósághoz és kérjttk, lioey a nagybecsű ve-zetése alatt álló intézőt nyári kirándulásait idóukénl felénk  irányítani szíveskedjék. Szomorúan tapasztaljuk, bogy u tőlünk tovább lakó közönség általában alig isineri a Székelyföldet, holott azt kell cue megismernie első sorban. Az or-szágnak inimicii más vidékét, sőt a knlföMct  is e) árasztja a nyaranként megmozduló tanulni, üdüln és szórakozni vágyó magyar közöuség. Pedig náluuk ez ősi magyar íöldöu is feltalálhatja  inlnüűzt, nini egészséget én kedélyt felfrissít.  A természeti szépsé 
?ck és kiváló gyógy erejű fürdők  mellett, történelmi s néprajzi motívumok bou sem szegény A ml vidé-künk, Gazdasági politikai szempontokból is érdem a tanulmányozásra. Kettős érdek sürgeti ûturisztikui mozgalom-nak Ide Irányítását: 1-azör a magyar fájok  érintkezésének állandó-sítása, a mi elsőrendű nemzeti érdek; 9-szor a székely nép létkérdése, a ml immár az ország ongy magyar társaduImának Ggyoluie c* támogató ereje uélkül kedvezőeu meg nem oldható, Egyelőre a tanulói kirándulások rendszeresí-tését jelentős kezdésuek tekiútink, mert meg vagvuuk győződve, liogy a fogékony  és lelkes ifjúság,  miíielyt a természeti szépségekbeu és kincsekben gasdug Székelyföldet  megismerte, szerte c/. országbau bará tokát szerez a székelyeknek. Ismételten kérve a teklutetes Igazgatóság ha-zafias  közreműködését és támogatását nagybecsű fi-gyelmébe ajánljuk az alábbi tetszés szeriut válasz-tandó két tanulmányi körút prograipmját. 

L Kőrút: Marosvásárhely. Érkezés személy-vonattal reggel 4 óra 17 perczkor. Tartózkodás egy nap. Reggeli, ebéd, vacsora, meghalás. ludulás más-nap röggel 6 órakor kocsin. Ssováta (fürdő)  Érke-zés défi  12 órakor. Tartózkodás 4 óra' Fürdés, ebéd. A remek sószlklák és sóstavak mogteki ütése ludu-lás délutáo ,4 órakor, parajdl szekerekkel. Parajd (sóbánya). Érkezés d. u. 5 órakor. Tartozkodás más-nap reggelig. Vacsora, meghálás. Indulás másnap reggel 6 órakor székelyodvarhelyl kocsikkal. Korona (fürdő)  Érkezés reggel 7 órakor. Tartozkodás 2 óra, reggelizés. Indulás reggel 9 órakor. Útközben Szejke fOraő  megtekintése. Ssókelyudvarhely Érkezés déli IS órakor. Tartózkodás másnap ̂reggel lg. Ebéd, Für-dés a sós (Qrdőben,  vacsora, meghalás. Indulás reg-
Î;el 6 órakor székelyudvarhelyi kocsikkal. Homorod 
ÍQrdŐ). Érkezés reggel 7 órakor. Tartózkodás 9 óra, 

reggelizés. Indulás reggel 0 órakor. Oláhíalun, és a 
Hargitán át. Oslksaared*. Érkezés d. u. 1 órakor. 
Tartózkodás másnap reggelig. Ebéd, fürdés  a zsö-
gOdl és csíkszeredai borvíz fürdőben,  vacsora, meg-
hálás, reggelizés. Indulás másnap vasúton reggel 
8 óra 90 pereskor. Tomid (fürdő),  ftrkezés  reggel 
4 Óra 58 pereskor. Reggeli 0 órakor, kirándulás Szent-

Anna tóhoz. Ebéd a tarisznyából. Visszajövet pihe-nés és meghálás Bük szádon. Indulás Bükszádról va-snton másnap reggel 5 óra 9 pereskor.  Málnás (fürdő)-fcrkezós  ez nap reggel 6 ora 86 perczkor. Tartózko-dás 5»/i óra. Indulás d. e. II óra 24 perczkor. Sep-
alasentgyŐrgy. Érkézé* az nap délután 19 óra 35 perczkor. Tartózkodás másnap délig. Vacsora, meg-halás. másnap délelőtt kirándulás Élőpatak fürdőre. Tovább utazás Szepsiszcntgyörgyról déli 12 óra 80 perczkor.  Brassó, hrekezés d. u. 1 óra 51 perczkor. Vacsora, meghálás. Másnap kirándulás Noa nyaralt telepre és a hét falusi  csángó községekbe. Ebéd Hosz-szuínlubau. Hazautazás Brassóból este a 7 óra 41 perczkor induló személyvonattal. Az egész ut a kiin-dulástól u visszaérkezésig napot vesz igénybe. Egy kiránduló útiköltsége: 50 kor. 

IL KŐrut: Marosvásárhely. Érkezés személy-vonattal reggel 4 óra 17 perczkor. Tartózkodás más-nap reggelig. Reggeli, ebéd, vacsora, meghalás. In-dulás másnap reggel fi  óra 22 perczkor vasúton. 
Bsáasrégen. ferkezés reggel )> óra 51 perczkor. Reg-gelizés utáu tovább utazás. Útközben a marosvécsl várkastély mcgtcklutése. Kbéd Palotu-llván. O. Top-
liosa. Krísezés délután 4 órakor. Vacsoru, meghálás. Indulás szekéren reggel 5 órakor. Az utat iuaea Bor-székig gyalog is meglehet tenni, szép fcuyves  erdőn út 3 óra alatt. Borssók (fürdő).  Érkezés reggel 8 órakor. Ebéd, vacsora meghálás, Indulás reggel 7 órakor, kocsin. Gyergy ó-TÖlgyes (határ állauiás). Érkezés d. e. 0 órakor. Tartózkodás 5 óra. A román liutár megtekintése. Kbéd. Indulás d. u. 3 órakor. 
Gyergy ó-Ditró. Érkezés d. u. 5 órakor. Vacsora, meghálás. Indulás másnap reggel 5 órakor.  Gyergy ó-
Ssent-Mlklós. Érkezés reggel 6 órukor. Tartózkodás l óni. Keggellzés. Indulás reggel 7 órakor. Útközben pihenés Cslkszcntdomokoson és a i unde falvi  emlék megtekintése. Csikssereda. Érkezés d. u. 2 órakor. Ebéd, vacsora, meghálás. ('sikso.nlyó, Zsögöd, vala-mim a csikszercdui borvíz fürdő  megtekiutese. Indu-lás inásiiHp vasúton reggel 8 óra 50 perczkor. Tus-nád (fürdő).  Ki kezes «1. e 10 óra 30 perczkor. Tar-tózkodás 4 úrn. Fürdés, ebéd. Indulás d. u. 2 óra 31 perczkor.  Sepsiszentgyörgy. Érkezés az nap d. u. 4 óni 81 perczkor. Tartózkodás másnap délig. Va-csoru. meghalás. Másnap délelőtt kirándulás Előpa-tuk íördőre. Tovább utazás Sepsiszentgyörgyről 12 óra :H) perczkor.  Brassó. Érkezés d. u. 1 óra ől percz-kor. Tartózkodás másnap estig. Kirándulások aCzenk hegyre Noa uyuraló telepre és a hétfiilusi  csángó községekbe. Ebéd másnap Hosszufalubau.  Hazautazás Brassóból este a 7 óra 4H perczkor induló személy-vonattal, Ez az ul is a hazulról kiindulástól a visz-szaérkezüsig szinten 1(1 iiapot vesz igénybe. Egy kiránduló útiköltsége: 52 kor. Tájékoztatás: Napi étkesés: reggeli 110 lí 11.. ebéd 1 kor., vacsora 00 tiII., összesen 1 kor. 90 lillér. Napissebpéns 00 fillér. Vagyis a napi kültsége egy lauulónak a vasúti és kocsihéroken kivül 2 korona 50 lillór. Szállásért és fürdőlielyeken  a fürdésért  n kirándulók nem lizeluek. Az ellátásról, kalauzolásról és a neve/etessétek meg-ismertetése iránt a megállóhelyeken müködo székely társaságok, fíirdüköu  a fürdő  igazgatóságok gondos-kodnak. Intézkedés tiirtént az iránt is, liogy a Szé-kely Társaságok küldöttel állomásról állomásra ki-sérik a Uiráudulókut, hogy utközbcu a vidék törté-nelmi é< természeti nevezetességeit is magyarázzák. Előzetes tájékozást nyújt mindezekre nézve az Eke kiiitlváuya „Erdélyi Kaluuz' és „Székely fürdők  lei-rásu." Megszerezhető Lumpéi Róbertnél Budapeston. A kirándulás nappal elébb Maros-Vásárhelyre a Székely Társaság irouájáuak bejelentendő, mely az érdeklődőknek közelebbi felvilágosításokkal  mindig készségesen szolgál. A kiránduló csoportok a követ-kező ut-iráuyokban utazhatnak tetszos szerinti me£-szakítással : A kiutazáskor Nagyvárad, Kolozsvár es Kocsárdon át. A hazautazáskor Tövis, Gyulafehér-vár. Déva és Árudon át. Igy az erdélyi részek aa-gy oh b fele  beutazható lesz. Muros-Vásárhelyt, 190SJ. évi január hó 10-én. A Székely Egv'csület és Székely Társaságok marosvásárhelyi irodája. 
Lsssló Gyula. Dr. Sebess Dénes. Máthé József. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. M o l n á r István a csik-

szentmártoni kir. járásbíróság egyik igeu de-
rék hivatalnoka :i mult napokban váltott jegyet 
U ú 1 i n t Mihály ottani kir. járáshirósági fog-
hiizőr kedves leányával, Bogdán Rózsikávul. 

— Gyertyaszentelő boldogasszony 
ünnepe, mely azért neveztetik Gyertyaszen-
telőnek, inert a kittit, egyház a szent mise előtt 
gyertyákat szentel, jelképezendő az Üdvüzitót, 
a kit az ngg Simeon a templomban való be-
mutatásnál a viliig világosságának nevezett, a 
szokott ilnnepélylyel folyt  le kntholikus templo-
mainkban a mult hétfőn.  Kz a nap kiilöuben 
a köznép köz itt arról is nevezetes, inert hozzá 
klilonbüzó következtetéseket fiiznek.  Azt tart-
juk nevezetesen, hogy ha ezen nap sziintz és 
annyira hideg, hogy árnyékban az eszterhéj-
ról, vagyis n fedélzetről  n hólé le nem cse-
peg, jó tavaszra van kilátás és liogy az alvó 
medve is e napon barlangjában felébred, 
szét néz a vidéken, s ha ineleg idó van ismét 
alvásra húzódik vissza, mert 11 tavasz késón 
érkezik el. Ha ezen következtetéseknek némi 
értéket lehetne tulajdonítani, ugy jó tavaszt 
remélhetnék, mert Gyertyaszentelő napja ez 
úttal elég fényes  és csepegős sem volt. 

— Gyertyaszentelői Isteni tisztelet, 
A csiksomlyói szent Ferencz-rendiek templo-
mában folyó  hó 'J-án, mint Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepén n szokásos szertartá-
sok kiváló gonddal és mély áhítattal végez-
tettek. F. Paál K. János házfőnök  urnák szí-
ves engedelméból a szertartásokat a tanító-
képző növendékei végezték és pedig az egy-
ház által előirt módon. Alkalmunk volt tehát 
látni, hogy az előirt gregorián-dallamok való-
ban remekei szertartásainknak, s ha azok — 
a mint megszabva van, mint ez alkalommal 
ez történt — előadatnak: az ájtatos hivek 
épülését kiválóan emelik. A szent misét P. 
Tima D. vikárius végezte; mise alatt a 
képző-iutézeti növendékek szebbnél-szebb al-
kalmi kvartett-éneket adták elő. Jól esik ta-
pasztalni, hogy nz ájtatosság emelésére itt, a 
Szent Szűz lábainál nz összes tényezők össz-
hangzóan közreműködnek. Legyen a jövőben 
is igy I 

— AB iparos UJnságl OnképsflkAr 
estélye. A helybeli iparos ifjúsági  Önképző-
kör, lapunk által is jelzett mUsorröl egybekö-

tött tánczestélye folyó  évi február  hó 2-án tar-
tatott meg a Kossnth-szálló nagytermében, 
melyet ezen alkalommal majdnem zsúfolásig 
megtöltött a résztvevő közönség. Az estélyt 
L a k a t o s Mihály gazd. felső  népiskolai ta-
nár, tiszteletbeli elnök nyitotta meg érdekes 
beszéddel, melyben a különböző nemzetek tán-
ezait s ezekkel párhuzamosan a magyar tán-
~zoicnt is ismertette, kiemelvén, utóbbiaknak 
kiváló szépségeit és méltóságteljes voltát — 
Rámutatott arra is, hogy a kiváló szépségű 
magyar tinezoknak nagyrészét a feledés  pon-
uuk vastag rétege borítja s az is, a ml magyar 
táneznév alatt szalonjainkban és báltermeink-
ben kultiváltatik, erősen, ugyszólva a felismer-
hetetlenségig ki van vetkőztetve régi alaltfá-
ból B egyes részletei olyan firmában,  a hogy 
azokat óseink járták, csak a nép között ta-
lálhatók fel.  A népies tánezok ismertetésénél fel-
sorolt ugy jó csomó, a magyar elme élét és élezét 
jellemző tánezszót és tánezmondást, melyek-
kel folyton  derültségben tartotta a hallgató 
közönséget. Beszéde végén felhívta  az ifjúságot, 
hogy szívben, lélekben esérzelmekben legyenek, 
magyarok, ezzel azonban ne érjék be, nanem 
adjanak ezeknek külsőségekben is kifejezést. 
Ünnepélyes alkalomkor viseljék a kiválóan 
szép magyar ruhát, mulatságok alkalmával 
pedig tánezrendjeiken túlnyomó részben a 
gyönyörű magyar tánezok szerepeljenek, s 
kultiválják azokat az eredeti- kiváló szépségű 
formákban.  A tapssal és éljenzéssel fogadott 
elnöki beszéd után következett S i m ó Ilonka 
talpraesett, nagy tanulmányra való UgyeB elő-
adása, melyben a .Bál után* czimll monolo-
got mutatta be n közönségnek. Az elért srép 
sikert éljenek és tapsok jutalmazták. Szintén 
szépeu sikerültek n B a r t a Károly és S1 m ó 
Geró szavalnUi és a K a r d a Lajos monologja 
is. Nagy derültséget keltett F e k e t e Desső 
előadása, ki Arany János .Családi kör" czimll 
költeményének elsó versét szavalta el magyar, 
tót, német, zsidó kiejtéssel. A műsor lejárta után 
táncz következett, mely reggel 5 óráig tartott A 
négyeseket 70 pár tánczolta. A zenét Kozák Dá-
vid sepsiszentgyörgyi népzenész zenekara szol-
gáltatta s ugy a műsor egyes pontjai kőzött 
előadott hangverseny darabjaival, mint a 
táucz zenével nagy elismerést érdemelt ki. 
Egyetlen megjegyzésünk van, és ez az, hogy 
különösen a uagyterem igen hideg volt s. a 
közönség téli felöltőkbe  és nagy kendőkbe 
burkolózva élvezte végig a több, mint kát 
óráig tartó műsort. A rendezőségnek figyelme-
sebbnek kellene lennie ti közönseggel szemben. 

— Hangversenynyel egybekötött 
táaozestély. A mint már lapnnk előző szá-
miban említettük, a helybeli agilis korcsolyázó 
egyesület folyó  évi febrnár  hó 7-én a „Kosrath-
szálló" nagytermében saját pénztára javára hang-
versenynyel egybekötött tánczestélyt rendez. A 
díszesen kiállított meghívókat már kibocsátották. 
A műsor kiváló gonddal és művészi érzékkel a 
következőkép van összeállítva: I. Nyitány a 
Hunyady László czimll operából, zongorán elő-
adják : dr. Kolonios  Déoasné urnő és Steiner 
Paula k. a. 2. Szaralat  dr. Nagy  Béniné urnő 
által. 3. Reissiger  trió,  előadják: Korobabar 
Adolfné  urnő zongoráo, Domioyánoz Péter ur 
hegedűn, Nagy Oyula ur gordonkán. 4. Ária, 
Webet- „Uüvfts  vadász" czimft  operájából, énekli 
Loyozel  Ivánka k. a. zongoráo kiséri dr. Ko-
lonios  Dénesné urnő. 5. Zongora szóló, játaaa 
Kolonios  Dénesné urnő. 6. Kettős  Bellhii 
„Norntá'-jából, előadják: Ralló Gáborné átnő 
és Loyozel  Ivánka k. a., z«pgoráa kiséri: dr. 
Kolonios  Dénesné urnő. Záradékai tán». Az 
estély kezdete este 8 órakor. Helyárak: Oldal-
székek és elsősor: 3 kor., második sortól kezdve 
2 kor., állóhely 1 kor., 60 flll.,  gyermek és 
tsnulójegy l kor. Jegyek előre válthatók Szvo-
boda Testvérek könyvkereskedésében. Peltt-
fizetés-ket  köszönettel fogad  és nyugtatváayoz 
a rendezőség, melyaek éléa Perjéssy  Mihály 
áll, miut elnök, lagjai sorában pedig ott 'látjsk 
városunk összes intelligens ifja  embereit A 
gazdag műsor, mely kiváló élvezeteket ígér a 
kőzöaségnek párosalva a rendezőség buzgósá-
ggal valószínűleg akkora közönséget fog  össze-
gyűjteni, hogy ezen estély egyike lesz a farsang 
legaépe-iebb s egyszersmind legsikerültebb mu-
latságainak. 

— Hangverseny. K o s á k Dávid zene-
kara f.  hó 3-án este as Otthon kávéhásbau haug-
versenyezett. A szebbnél szebb darabokat kicsiny 
közönség hallgatta végig. 

— Félévi vizsgák. A helybeli polgári 
leány iskolában a folyó  tanév első felét  berázó 
vizsgák S z a b ó Gáza kir. taofelflgyelő  eloők-
lése mellett a moll bó 89 éa 30 napjain tartat-
tak meg a kívánalmaknak megfelelő  eredmény-
nyel. A vármegyei iskolaszéket a vizsgákon 
B ö j t h y Endre árvaszéki elnök képviselte. 

— Tavaaziaa verőfény.  Bár kétszer 
hullott a télen nem nagy mennyiségű hó a 
földre,  még is 1888. óta oly tartós és erős 
hidegek nem voltak nálunk, mint most — A 
10—15 fokos  száraz, hónélkűlimi degek már 
november elejével beállottak a mi a deczem-
ber 6-iki jelentékeny bó esés után folvton  fo-
kozódott egész karacsi íny napig, a mikor a 26 
fokot  elérte. Enyhe idó csak január 1-tdl 18-ig 
volt, ez időben a hó nagyrészt elolvadt, de a 
14-iki csekély havazás után a hőmérő ismét 
25—28 fokra  szállott alá s ez betartott egész 
a hó utolsó napiáig. 29-re azonban megeny-
hült az idő, az óta a hó lassan olvadoz s ta-
vaszias verófényt  hintenek a napsugarai a 
csonttá fagyott  földre;  mindazon által bár jól 
esik ez a csalóka fény  is a dermesztő hid»-
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gek ntán, mi még távol állunk a tavaszi fu-
vulomtól, melyre ez idén tekintve a tél zórd-
ságát az időjárási tapasztalatok szerint koráb 
ban számithatnánk. 

Gyászrovat . Lspunk mult szémában 
röviden megemlékeztünk csikszentléleki 9zász 
Ákos székelykeres/turi m. kir járásbii óságial 
jegyző haláláról. A szomorú esetről a csatáira 
következő jelentést adta ki : 

Alaltirtak maguk, ugy számos közeli és 
távoli rokon nevében a sziv legmélyebb fájdal 
inával tndatják, hogy csikszenllél-kí S z á s z 
Ákos székelykeres «uri m. kir. járásbirósági al 
jegyző folyó  1903. évi január hó 24-én este 7 
órakor, életének 29-ik. közhivatali pályájának 
7-ik évében, keresztényi türelemmel viselt bosz 
szas szenvedés u án megszflnt  élni. HliH tete-
méi folyó  évi január hó 27-én délelőtt 9 órakor 
helyezzük a székelykereszluri róm katb. teme 
tőbe örök nyugalomra; lelkéért pedig a szent-
mise-áldozat Székelyuilvarhelyen ugyanazon hó 
28-án d. e. 9 órakor mutallatik be az Egek 
Urának a Szent Ferenczreudiek teoip'oniában. 
Az örök Világosság fényeskedjék  neki! S_ékely-
keresztur, 1903. évi jsnulr hó 2a én Özvegy 
Szász Ignáczné szül. Orbán Mária, uiint édes-
anya. Baranyai öyuláoé szül. Szász Etelka, 
Szász Gyula, Szász Rezsó, mint testvérei. 

Oyásarovat . gyergyószentmiklósi 
V á k á r Lajos életének 70 ik évében, 32 évi 
boldog házassága s 2 évi özvegysége után 
folyó  évi január 28-án délután 3'/s ónkor Sep-
siszentgyörgyön nz Urban csendesen elhunyt. 
Kiililimaradvanynit f.  évi január 3<)-án, » róni. 
knth. egyház szertartása szerinti heszeuteles 
után vasúton (lyergyószentniiklósra szállítottak 
s ott január 3l-én délután 3 órakor az örmény 
kath. sírkertben temették el. 

— Tarsas estély. A budapesti „Székely 
Kör" lítOít. februáriul  1-én. este 7 órakor mii-
sorral egybekötött társas-estélyt zendezett köri 
helyiségében. 

— A tanítói oklevél ér téke. A köz-
i gazga t á s i bíróság egy felmerült  eset alkal-
mából azt az elvi határozatot hozta, hogy a 
tisztviselői minősítés szempontjából a tanító-
képezde elvégzését a fögyinnasiuni,  vagy reál-
iskola tanfolyamának  befejezésével  és az érett-
ségi vizsga letételével egyenértékűnek kell 
tekinteni. A határozat hozatalára az a panasz 
adott alkalmat, melyet egy tanítónak városi 
pénztáritokká történt választása ellen egyik 
vidéki város képviselőtestületénél; tagja inté-
zett a bírósághoz. Már a jelölés ellen tiltako-
zott az illető képviselőtestületi tag, s bár nz 
illetékes vármegyei hatóság a választás ellen 
beadott felebbezéshen  határozottan kimondotta 
hogy a tanilői-oktevél egy közoktatásügyi mi-
niszteri rendelet alapján a gimnáziumi érett-
ségivel egyenértékű s :i tanítói-oklevél alap-
ján jogosan választatott meg pénztárosunk, 
felsőbb  forum  elé vitte az ügyet, mely azon 
ban a tanító javára a lennelibi értelemben 
döntött. 

— A hol nem Bzabad csókolózni. 
A mi szimbolikus értelemben részint a tiszte-
let, részint a szeretet nyilvánításának és a 
szívbeli liiiség megerősítésének kifejezője  szo-
kott lenni és a mit sok nagy költi) s ezek 
között Anakreon és Horatius is dicsőítettek, a 
mi időnkben pedig Itóczi Lajos egy egész 
drámában tárgyalt, azt a mindent kritizáló 
amerikai janke-ék korlátok közzé akarják szo-
rítani. illetve megrendszabályozni. A mint New-
Yorkból jelentik Minnesota államban a tör-
vényhozásit a napokban vette tárgyalás nlá azt 
a törvényjavaslatot, mely a csókot csak akkor 
tartja megengedhetőnek, ha » csókolózni kí-
vánók orvos által kiállított egészségi bizonyít-
vány birtokában vannak. A javaslat még azt 
is megtiltja az orvosoknak, liogy szívbetegek-
nek csókolózásra jogosító bizonyítványt adja-
nak. Hej pedig igen sok fiatal  szívnek gyak-
ran a csók az orvossága! 

— A tüdövész gyógyítása. A napok-
ban két oldalról közöltek a lapok szenzácziós 
híreket. Arról vnn szó, hogy feltalálták  már 
azt a szérumot, melyért egy amerikai nábcib 
hét millió dollár rengeteg összeget tűzött ki 
jutalmul annak, ki a tüdóvészt, ezt az emberi 
életre legveszélyesebb betegséget sikeresen 
tudja gyógyítani. A hír források  szerint az 
egyik feltaláló  Tizznni tanúr Kómában, a ki' 
szérumával eleinte állatokon kísérletezett az-
zal az eredménynyel, hogy a temperatura gyor-
san alább szállott, a test sulyátiak csökkenése 
pedig megszűnt. Ebból a szerből szerinte em-
bereknél 15—30 köbezentiméternyi adag elég 
volna, a mit asszistense Panicchi dr. meg is 
próbált és szép sikert ért el vele. Tizzoni 
egyelőre folytatja  kísérleteit. Az olasz király 
a kísérletezés czéljára hét lovat ajándékozott 
Tizzoninuk. A másik feltaláló  Marraorek dr. 
a párizsi Pnszteur-intézet bakteriologusa, ki-
nek készítménye — ugymondják — már biz-
tos szer a tudóvész ellen. A tudós közelebb-
ről a franczia  akadémia elé teijeszti felfede-
zeaét. Eddig csak azért nem hozta nyilvános-
ságra kutatásának szeuzácziós eredményét 
mert attól tartván, bogy a világ minden ré-
szeból megfogják  rohanni az uj szérumért, 
nem tudott volna elegendő meuuyiséget adni 
as orvosságból. Néhány nap óta azonban Mar-
morek nagy számban Immnnizált lovakat, ngy 
bogy nemsokára óriási mennyiségű tüdóvéiz 
szérumot fog  a szenvedő emberek rendelke-

ép mont tavasszal, mikor 

a gonosz betegség legnagyobb számban szokta 
magával ragadni áldozatait. Ezek a felfedezé-
sek ha csakugyan beválnak, nz emberi találé-
konyság egyik legszebb és legnagyobb dia-
dala lesz. 

— Vasút i jegyek ellenőrzese. A m. 
kir. államvasutak igazgatósága a menetjegyek-
kel történt számos visszaélésnek jövőben való 
meggátlása czéljából nj rendszabályt léptetett 
életbe. Érdekelt közegeit um: a kapusokat, a 
jegyvizsgáló kalauzokat és az ellenőröket szi-
gorúan utasította, hogy nz utazási igazolva-
nyoknak és pedig ugy az egyszeri utazásra 
szóló, mint az időszakos, vngy állandó ervein-
nyel biró (szabad-bérlet Btb.) jegyeknek elo-
mutatását a várótermekbe, illetve a pályaud-
varra való belépésnél és útközben a vonatok-
ban mindenkitől, kivételnólkül és feltetleuül 
követeljék ; továbbá elrendelte, hogy mindenkor 
megköveteljék azt, miszerint az utasok a pálya-
udvarok elhagyása előtt a további utazásra 
még  érvényes utazóigazolványoKat felmutassak 
és a további utazásra már nem érvényes iga-
zolványukat a jegyszedőknek átadják. Egy-
úttal tiz utazó közönséget figyelmeztetik,  hogy 
a menet igazolványt illóveszteség és egyéb, 
menetjegy elókeresésével járó kellemetlenség 
kikerülése végett saját érdekében kéznél tar-
tani és közegeiknél n menetjegyek elómutatá-
sára irányuló kötelességszerű felhívásnál;  ellen-
etés nélkül megfelelni  tartsák kötelességüknek. 

— Két tüzeset egy hé t a la t t . Mult 
január 27-én éjfél  után 1—2 óra között a 
Brezina Fereucz órás siitőliáza kigyúlt és csak 
a künn portyázó rendőrük éberségeitek tulaj-
donítható. hogy egy nagyobbszaliásu tűz nem 
keletkezett. Hasonlóan f.  hó 2-án délután 1 —2 
óra között a templom-utczában a Sulieri Da-
niel és tsa asztalos műhelye gyúlt ki és ilt 
csak a csendőrség gyors közbe lépése aka-
dályozta meg a tűzvész kiütését. Igy is, ugy 
a tulajdonos, tle különösen a lakók szenved-
tek kárt; utóbbiak kárára elégett majdnem az 
összes műszer készlet. — Megemlítésre méltó, 
hogy Holló András szomszéd lakó n kútját is 
elzárta, hogy onnan az oltásra vizet ue vihes-
senek. A rendőrség dolga lesz, liógy ugy tüz-
eset okozói;, miut az ilyen nonkiirámiis szoiu 
tlot a törvények szigorával megismertesse. — 
A lakosság pedig már ezeken is okulhatna, 
azért is. mert a kár mellett a büntetés még 
érzékenyebben fogja  érinteni a gondatlanokat. 

— Köszönetnyi lvání tás . Az 1903. ja-
nuár 24-én tartott iparos mulatság alkalmá-
val a községi iskola részére beszerzendő 
„Hármóniunr-ra felülfizettek  : Kovács Mihály 
plébános, C'siszér Pető, Schtulmüller Antul, 
Szöes István, Czukher Gergely 1 — 1 koronát. 
Deák Véri és Szász István 00—00 fillért,  mi-
ért a nemes ügy nevében, fogadják  hálás 
köszönetünket. 

— Zá r tkö rű Tánczestély. Csikkozmá-
son folyó  év febr.  7-éu, szombaton a község-
háza nagytermében a bükkszádi első zenekar 
közreműködésével a .Nagykönyvtár* javára 
Zártkörű Táncz-Estélyt rendeztetik. Belépti ilij: 
Semélytól 1 kor., családtól 1 kor. 60 fill.  Kez-
dete este 7 ómkor. Felülfizetések  köszönettel 
fogadtatnak  és liirlapilag nyugtáztatnak. 

— A v i l ág tö r téne tben egy kor van, 
a melyet magyar királyok után neveznek : ez 
Mária Terézia és József  császár kora, a felvilá-
gosít absziilnlizmus Európa keleti határán, a 
szép és hatalmas Habsburg-leány és fia,  a fel-
világosult modern császár után. Józsefre  Fran-
cziaország volt azon államok közül, a melyeket 
bentazolt, a legnagyobb hatással. Széchenyi 
István megírta, hogy az oly toppant mfi,  mint 
a déli esatorna, XIV. Lajos hatalmának alko-
tása, méltán keltette a császárban azt a gon-
dolatot, hogy csak a korlátlan uralkodói hata-
lom munkálhat igazán a népek javára. — Nagy 
Fridnk népszerűségét akkor már c-ökkenlelle 
t-ih'S gazdasági politikája és fukarsága.  Mint 
M»ri» T> fé/ía  irta, a népek istenítik, sohasem 
láttak ily népszeiU császárt. Legjobban egy-
szerűsége lepi meg őket, egyszerű ruhája, ma-
gaviselete, kuiuolysága. Az egész világ ismerte 
nevét és erényeit s midim nnyja meghall. Mé|e 
loidu-t mindenkinek szeme. Az öreg porosz 
király azt illa egy levélbtn : „Mária Terézia 
meghalt, a dolgok uj rendié következik". Erről 
s korról szól a Nagy Képes Világlört -net most 
megjelent 175. füzete.  A 12 kötetea nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, 
ki egyúttal e kötet írója is. Egy-egy gazdagon 
illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben  1« 
koroua, füzetenként  is kapható 60 fillérjével. 
Megjeleu minden héten egy füzet.  Kapható n 
kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság Budapest. VIII., Ollői-ul 1B. 
sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre  is. 

— A pes t i napló . Magyarország legré-
gibb napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába 
lépett. A régi hagyományaihoz híven pártoktól 
függetlenül,  mást, mint az ország érdekét nem 
ismeive, küzd a magyar alkotmány sértetlensé-
geért a nemzeti jogok kivívásáért, az ország 
érdekeinek istápolásáérl. Bátor szókimondása a 
napi politikában és közéletünk minden terén, 
társadalmi, irodalmi, művészeti és közgazdasági 
kérdésekben a hazafias  éa müveit magyar kö-
zönség kedveltjévé tették az újságot. Munka-
társai a legkiválóbb pnbliczisták és írók, kik-
nek komoly, magvas éa gazdag mnnkája mellé 
pompásan illeszkedik a vidám és hamar ország-
szerte népszerűvé váll Tarka Krónika. A lap 
irányán éa tartalmán kivlll barátaivá tette ol-

vasóit azokkal az irodalmi és művészeti jelen-
tőségű diszmüvekkel, amelyeket hat éven át, 
évről évre előfizetőinek  karácsonyi ajándékai 
adott: Madách „Ember tragédiája", „Arany 
balladái" Zlehy Mihály rajzaival, „Bánk-bán-
Albnm", „Himfy-Album"  s a „Költők-Albuma" 
után az idén országos feltűnést  keltett „Zichy 
Mihály-Albumá"-val. A lap előfizetési  ára egész 
évre 28 kor., félévre  14 kor., negyedévre 7 
kor. Aki most legalább egy félévre  előfizet  s 
inagát kötelezi, bogr egy további féléven  át 
előfizető  marad, mig a készlet tart megkapja a 
Zichy-Albumot. Az előfizetések  a lap kiadö 
hivatalába, Budapest, VI., Andrássy-ut 27. sz. 
küldendők. 

— Kiadóh iva ta l üzenete . L. J . 1902. 
évre szóló előfizetése  ki van egyenlítve. 

K6Z'GAZDA8Í« «« IPAR. 
A gyümölcsfák  ápolása té len. 
Most, midőn minden gazdálkodónak elég 

ideje van, érdemes a gyümölcsfák  törzseinek 
tisztítására, a fák  trágyázására és koronáinak 
kimetszésére is gondolni. Hogy szép, jó, egé-
zséges és termékeny gyümölcsfákkal  bírjunk, 
szükséges, hogy minden év őszén ezek körül 
nagyobb körben a talaj megásva legyen, bogy 
a gyökérzethez levegő, nedvesség és tápanyag 
köunyebben balolhasson. 

Ily téli időben végzendő a fák  koronáinak 
kimetszése, kitisztítása. A korona belsejéből 
minden, továhhá az egymást keresztező és az 
egymást dörzsölőágak mind eltávolitandók ngyany-
nyira, hogy a korona belsejébe világosság és 
levegő akadálytalanul behatolhasson ; inert azon 
gyümölcsfák,  melyek a korona belseiébeu nőnek, 
sohasem lesznek ízletesek, nein fejlödnek  szépen 
ki és a korona külsőbb részeiben levő gyümöl-
csöktől sok tápanyagot vonnak el. 

A koronának kimetszése (kitisztítása) fia-
talabb fáknál  minden második, idősebb fáknál 
azoiibHn minden negyedik évben kellene tör-
ténnie. 

A korona kimetszése után a törzs és vas-
tagabb ágak moháiéi és n régi felpattogott  holt 
héjtól, béjknpnró-vaa és aczélsorduny-kefével 
vagy inás kemény éreznemü eszközzel megtisz-
li'anilök. 

Hogy ha a fák  Iörz9ei az ősz folyamán 
neiu lettek volna tnésztejjel bemázolva, akkor 
ezen munka most is végezhető, és pedig.- fris 
sen oltutt mész és marlmtrágya, trágyalével 
annyira biüitandó fel,  hogy e». egy nagyobb 
^csellel mázolható legyen. Ezen bemázolás s 
fákra  igen jó hatással vau; a nyulakat a tör-
zsek megrágásától távol tartja, a kártékony 
rovaroknak a törzsön való tartózkodását meggá-
tolja, elpusztítja a kártékony rovarok álezáit, 
a Iák sima héjat kapnak ez által s a kora ta-
vaszi kihajlást is visszatartja, mivel késői fa 
gyoknál előnyösebb a későbbi kihajlás. 

Ezek megtörténte után a törzskörüli meg-
lazított talajra terítsünk bármily trágyát, leg 
jobb azonban e czélra a régi érett trágya szar-
vasmarhák lói. • 

Az igy ápolt fák  a tulajdonos örömére 
mindig termékeny, egézségea és ellentálló ála-
potban maradnak. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz 107 - y03. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszoreda r. t. városban az adóhi-

vatali pénztárnoki valamint az ezzel egy-
bekötött és egyidejileg színién betötewlő 
városi liázi és árvaszéki pénztárnoki állás 
halál eset folytán  megüresedvén arra ez-
ennel pályázatot hirdetek, s felhívom  a 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
ez iránti pályázati kérvényüket folyó  évi 
márczius 7-én déli 12 óráig alattirt 
polgármesteri hivatalhoz annál is inkább 
adják be, mivel a későbben beérkezett 
pályázatok figyelembe  nein vétetaek. 

A pénztárnoki állás javadalmazása 
évi 1000 kor. fizetés  és 100 kor. lakbér. 

Az a ki a választás alkalmával u 
pénztárnoki állást elnyeri, köteles egy évi 
fizetésének  kétszeresét kitevő biztosítékot 
letenni akár készpénzben akár óvadék-
képes érték papírban. Ha pedig nem ren-
dclkeznék megválasztott, fent  emiitett, 
biztosítékkal elfogadtatik  az is, ha a meg-
felelő  összegig, elfogadható,  kezest állit 
maga helyett. 

Csikszered&n, 1908. évi íebr. 7-én. 

Dr. Ujfalnsay  Jenő, 
1—3 polgármester. 

ségtlgyi körben, Qyimesbükk község szék-
helylyel as orvosi állomás lemondás foly-
tán Üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 korona évi 
fizetés,  80 kor. lakbér és mind kineve-
zendő csikgyimesi pályaorvosnak az Aj-
nádtól Gyimesíg terjedő 31*3 kim. hosz-
szu vonalszakaszon a pályaorvosi teendők 
végzéseért évi 600 kor. tiszteletdíj jár. 
A községekkel és azok közigazgatási te-
rületen levő fürésztelepnek  tulajdonosaival 
egyezség utján megállapítandó látogatási 
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivUl körorvos a védhimlő oltásért és uj-
raoltásért az országos .érvénytl dijakat 
felszámíthat  ja és a bíróságok felhívására 
végzett szakértői működésekért a szabály-
szerű dijakat igényelheti, székhelyén a 
halottkémlést és husszemlét a szabályszerű 
dijak mellett végezni s községeit havon-
kint kétszer beutazni tartozik. Körközsé-
geinek szegényeit pedig ingyen köteles 
gyógykezelni. A magán látogatásokra 
fuvart  követelhet. Felhívom mindazon 
orvostudorokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 
9 §. értelmében eddigi gyakorlatukat is 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérelmüket 
hozzám 1 0 0 8 . f e b r n á r  S S - l g nyújt-
sák be. A választás Gyimesbükkben, 1903. 
február  28-án délután 2 órakor fog 
megtartatni 

Csíkszereda, 1903. január 28-án. 

Sz. 1 9 0 2 - 9 0 3 . 
ki. 

1 - 3 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 

M. kir. államvasutak Ozletvsistöség Kolozsvárt. 

Sz. 425—111. \ 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felctiiki  járáshoz tartozó 

Qyimesbükk, gyimesfelső  és középlok 
községekből alakított gyimeei közegéss-

Pályázat. 
A magyar királyi államvasutak Csík-

szereda állomásán berendezett vendéglői 
üzlet 1003. évi április hó 1-étól 
számítandó három évre bérbe 
adnndó lévén, annak bérbeadása iránt 
ezennel pályázat nyittatik. 

Felhivatnak ennélfogva  mindazok, 
kik nevezett állomási vendéglőt bérbe venni 
óhajtják, hogy a szabályszerűen felbé-
lyegzett és bizonyítványaikkal felszerelt 
ajánlatukat legkésőbb 1 9 0 3 . é v i f e b -
ruár hó 17-én déli 12 óráig külön 
lepecsételt és „ajánlat a Csíksze-
reda állomási vendéglő bérletére" 
megjegyzéssel ellátott borítékban a magy. 
kir. államvasutak kolozsvári üzletvezető-
sége általános osztályához (titkárság) czi-
mezve küldjék be. 

Ajánlattevő köteles a kolozsvári üz-
letvezetőség gyUjtőpénztáránál 1903. évi 
február  hó 16-ig bánatpénz fejében  200 
koronát készpénzben, vagy állami leté-
tekre alkalmas értékpapírokban letétbe 
helyezni, vngy oda posta utján külön 
borítékban beküldeni 

Az értékpapírok a budapesti vagy 
bi''csi tőzsdén legutóbb jegyzett 14 napnál 
nem régibb, utolsó és a névértéket meg 
nem haladó napiárfolyam  szerint számít-
tatnak. 

Készpénzben letett összeg után ka-
mat neoi fizettetik. 

Az ajánlatban a letétel meg-
történtére hivatkozás teendő, de 
a letétről nyert elismervény nem 
melléklendő. 

Az Uzletvezetőség fenntartja  magá-
nak azon jogot, hogy az ajánlat tevők 
közül, függetlenül  a felajánlott  összeg 
magasságától belátásához képest szabadon 
választhasson. 

A fenti  feltételektói  eltérő, vagy a 
kitűzött határidőn ful  beérkező ajánlatok, 
továbbá oly ajánlatok, melyek táviratilag 
tétettek s végre olyanok, melyekre az 
előirt bánatpénz le nem tétetett, figye-
lembe vétetni nem fognak. 

Ezen vendéglőre vonatkozó részletes 
feltételek  a magy. kir. államvasutak ko-
lozsvári üzletvezetősége III . osztályában 
tudhatók meg (E. M. K. E. palota I l- ik 
emelet 33. ajtó) a melyekre nézve e he-
lyen is megjegyeztetik, hogy a I I I . osz-
tályú ét- és egyúttal váróteremnek fűté-
sére és világítására szükséges anyag fele 
részben bérlőnek díjtalanul less kiszol-
gáltatva. 



Február . C S Í K I L A P O K . s m . 

Végül meg jegyeizük, hogy a ven-
déglőhoz az üzleti helyiségeken kivül a 
bérlő czéljaira szolgáló kút szoba és elő-
szobából álló magán lakás is adatik. 

Kelt Kolozsvár, 1903. január hó. 
AB üzletvezetóség. 

Árverési hirdetés. 
A csikmadarasi róin. kath. templom 

tulajdonát képező „Térkő" („Tarkő") 
nevű havas, HZ 1903-ik évre haszonbérbe 
adatik, a melynek árverezése napjául, az 
1903-ik év február  bó 16-ik napja 
tűzetik ki. Az árverezés délután két óra-
kor kezdődik. Az árverezni szándékozók, 
az 1899-ik évi 1100 korona haszonbér 
10°/o-át bánatpénzül előre letenni tartoz-
nak. Az árverezés» feltételek,  a csikma-
darnai r. k. plébániai hivatalnál bete-
kinthetők. 

Csikmadnras, 1903. jan. 26 -áii. 
Id. Antal Albert, 

sz. gondnok. 
Bal 16 JáuoH, 

plob. eluök. 

48—1903. 
végrh. sz.ám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. L-cz. 102. §-a értelmében ezennel kózbirré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1900 
évi 1704. számn végzése következtében Dr. 
Fejér Antal ügyvéd Által képviselt csíkszeredai 
tak. pénztár javára Antal Albert és társai csik-
madarasi ellen 4600 kor. s jár. ereiéig 1900 
évi október bó & én foganatosítóit  kielégítési 
végrehajtás ntján le foglalt  és 1062 koronára 
becsült következő ingóságok n. m. Uegő István 
csikkarczfalvi  lakosnál lovak, szekerek, széna 
és bázi bntorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 301.'4 számú végzésé folytán 
4600 korona tőkekövetelés, eonek 1899. évi ok-
tóber bó 17 napjától járó 6°/o os kamatai és 
eddig összesen 208 korona 28 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedő Gegő István I. Karczfalván  leendő esz-
közlésére 1903. evl február  hó 10-ik nap-
jának dele lőt t íB ó rá j a batáridőül kit&zeiik 
és ahboz a venni szándékozók oly megjegyzé>-
sel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 108. §-a ét-

imében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alól is el lógnak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülloglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. élteimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kell Csíkszeredán, 1903. évi január bó 
18-ik napján. 

Abrahvm Mnrton, 

kir. bírósági végrehajtó. 

melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-.".;kkek < iikyleges birto-
kos tulajdon ingának bejegyz őét rendelik, az 
1892. évi XXI5. i.-czikkben szabályozott eljá-
rás a teleki'gyzököuyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsulatinau foganatosíttatott. 

Ez nzzal a felhívással  tétetik közzé, I. 
hogy miudazo'., kik ar 1886. XXIX. t.-czikk 
16. éa 17. §§-ai alapján, ide értre e szakaszok-
nak az 1889. évi XXXVIII. t.-c/.ikk D. és G. 
§-aiban és az 1891. évi XVI. U-cz. 15 §. a) 
pontjában foglalt  kiegészítéseit is, valamint, az 
1889. XXXVIII, t.-cz. 7. §-a és az 1891. évi 
XVI. t.-cz. 15. § b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések, vagy az 188G. XXIX. t.-czikk 22. 
§-a alapján történt törlések érvénytelenségét 
kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat 
hónap alatt vagyis 1903. évi szeptember hó l-sű 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen m-g nem hosszah 
bitható záros határidő eltelte után inditoltlör 
lési kereset annak a harmadik személyuek a 
ki időközben nyilvánköuyvi jogot szerzetlhát-
rányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886, évi 
XXIX. t.-czikk 16. és 18. §§ ainak eseteiben, 
ideértve az utóbbi §-nak az Ib89. évi XXXIX. 
t.-czikk 5. és 6. §-siban foglalt  kiegészítéseit 
is — a tényleges birtokos tulajdonjogának be-
jegyzése ellenében ellentmondással élni kíván-
nak, írásbeli ellentmondásukat hat. hónap alatt, 
vagyis az 1903. évi szeptember hó l-sfi  napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé fi-
gyelembe vétetni nem fog  ; 

3. bogy mindazok, kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában lett intézkedések által, 
nem különben azok a kik az I. és 2. pontban 
kőrOlirl eseteken kivül az 1892. XXIX- t.-cz. 
szerinti eljárás és az ennek folyamán  történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilváukönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ide értve 
azokat is. a kik a tulajdonjog arányáuak az 
1889. évi XXXVIII, l.-c/ikk Ili. § a alapján 
történt bejegyzését sérelmesnek találják e te-
kintetben felszólalásukat  tartalmazó kérvényü 
kel a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt 
vagyis 1903. évi szeptember hó l-sö napjáig be-
zárólag nyújtják be, meri ezen meg nein Im-z 
szabbithaló záró-1 határidő eltelte után az át-
alakításkor közbejött téves bevezetésből szár-
mazó birminemíi igényeket jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak és csak az időközben te-
lekkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül lámadhatják meg. 

Kgynltal figyelmeztetnek  azokra lelek, a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, bogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mind egyszerű iratokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1902. évi deczember 17, 
A kir. jbiróság, mini llkvi halóság. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikazentmiklós község közbirto-

kosságának tulajdonát képező Csikszépviz 
kézség határában fekvő  „Farkas" havas 
erdőrészben a nagyméltóságú in. kir. föld-
mivelésilgyi ni.kir ininiszterur67,316/902 
sz. engedélye alapján 189 47 k. holdon 
-2,131 köbméterre becsült gömbölyű fenyő 
liaszonfn  és 9432 köbméterre becsült fenyő 
és bükk liizifn  folyó  év február  bó 
14-ik napján d. e. 9 órakor üsik-
Szcntmiklós község hivatalos házánál nyilt 
szóbeli árverésen uecsárba alul is el fog 
adatni. 

Az összes fatöineg  kikiáltási ára 41,718 
korona, azaz : negyvenegy ezer hétsziiz-
tizennyolcz korotln. 

Árverezni kívánók kötelesek a kiki-
áltási ár 10%-kát HZ árverés megkezdése 
előtt az árverezési bizottság elnökének ke-
fébe  letenni készpénzben vagy óvndék-
képes értékpnpirban. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, 
melyekhez a kikiáltási ár 10%-ka kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírok-
ban csatolandó. 

Utóajánlntok nem fogadtatnak  el. 
A részletes árverési és szerződési tel-

tételek megtekinthetők Csikszentmiklós 
községházánál és csikszépvizi 111. kir. já-
rási erdőgondnoksúg irodájában a hiva-
talos órák alatt. 

Ezen árverezés a vevőre azonnal köte-
lezővé vállik mijr az eladó közbirtokosságra 
sakis felsőbb  jóváhagyás után válik kö 

telezővé. 
Csikszentmiklós, 1903. évi január iió 

15-ik napján. 
Lázár Ferencz, 

•1 •> birt. elnök. 

Ingyen ésbérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melybő. 

bárki képes 

legfinomabb  Likőrüket és Romot 
hideg ulon minden készülék nélkül még a leg-
kisebb mennyiségben is országszerte ismert 

~ arómáimmal előállítani. ~ 

W A T T E R I C H A. 
Budapest, VII., Dohány-utosa 6. 

- 1 0 

Sz. 9—903. kb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt község elöljárósága által köz-

hirré t'tetik, hogy Csikszentlélek község 
tulajdonát képező ,Borda" nevű havas 
folyó  évi február  hó 8-án d. u. 2 
Órakor a község házánál nyilt árverésen 
3 évre haszon bérbe fog  adatni. Kikiál-
tási ár 700 kor, az árverési feltételek  as 
elöljáróságnál bármikor megtekinthetők. 

Csikszentléleken, 1903. január hó 
24-én. 

Balog Imre, 
! k. biró. 

8z. 146911 - 902. 
llkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék miut le-

iekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy Csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság vég-
rehajtatónak Baczoni .lózsel gyimes felsöloki 
lakós végrehajtást szenvedő elleni 188 korona 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terü-
letén lévő Csikszépviz község határán fekvő  a 
csikszépvizi 1763. számú tjkvben A ţ 1. rend. 
3489., 3490., 3491., 3499/1.. 3491/2., 3374/2. 
hrszámo szántónak, belsőségnek és kaszálónak 
Bl* és B4. szerint Baczoni Józsefet  illető 4/6. 
részére 872 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan járandóság az 1903. évi 
márcilás hó 9-lk napján d. e. 9 órakor Csik 
iSzépviz község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok beesárának 10°/, á', 71 korona 
90 fillért  készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november bó 1-én 3333. szám alatt 
kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. § ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint telkvi halóaág. 
Csíkszeredán, 1909. deczember hó 16-án. 

Gecző Béla, 
kir. tszkl biró. 

9z. 10664—902. 
llkvi. 

Hirdetmény. 
Kásznn Al- és Feltiz község telekkönyve 

birtokazabályozás következtében átalakíttatott 
s ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 

3-:t 
Dr. Szabó,' 

kir. nljbiro. 

Szánt 1 0 2 2 - 9 0 2 . 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság Nagy-

méltóságú föklniivelési  111. kir. ininisztej 
(írnak 36345/898. szánni engedélye foly-
tán Csikvármegyében fekvő  Gyergyó-
Kilyénlalva község tulajdonát képező 
Gyergyó alsótölgyes halárában ugy neve 
zett „Borviz patak" völgyének katlan 
részében a „liorviz patak" baloldalán 
150 Uftt.  hold területen található erdé-
szetileg 38380 kor. 38 fillérre  becsült 
14 cznitöl 36 czm. és azoit'elUl kereske-
delemre alkalmas fenyőfa  tömeget 4 (négy) 
év alnl ti kihasználás végett a legtöbbet 
ígérőnek nyílt árverésen eladja 

Az árverés megtartására 1 9 0 3 . föb-
ruár hó 9-ének délelőtti 9 órája 
tüzelik ki (jyergyókilyénfalva  község 
házához. 

Kikiáltási ár 36380 kor. 38 fillér, 
melynek 10"Va bánatpénz gyanánt nz 
árverezés megkezdése elölt leteendő 

Az árverezés megkezdésének időpont 
jáig a szabályszerűen kiálitott és 3638 
korona bánatpénzzel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok is ez elöljárósághoz beadhatók. 

Utónjánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverés további feltételei  az elöl-

járóságnál hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

A község elöljárósága : 
Gyergyókilyénfalván,  190J. évi ja-

nuár 15-én. 

Balázs Ferencz, Zatbnreezky Bálint, 
biró. 3—8 körjegyzö. 

Sz. 6482 - 9 0 2 . ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye Kászon-alcsiki járásá-

ban Tusnád és Verebes községekből álló 
körjegyzői körben Tusnád székhelyijei 
rendszeresített segédjegyzői és anyakönyv-
vezető helyettesi állás üresedésbe jővén 
arra ezennel pályázatot hirdetek s felhí-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket hozzám folyó  évi február 
hó 11-én délután 4 óráig nyujtsák 
be, később érkező kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Javadalmazása: államsegély az anya-
köny vvezető-helyeltesi teendőkért 400 kor 
a községtől 200 korona, nőtlen egyén 
részére megfelelő  lakás. 

A k.-alcsiki l'őszolgubiróság. 

Csikszeiitinártoii, 1903. január hó 

I (i-áii Bartalia Ágost, 
[nszolmbiró. 

Mészkőbánya 
teljes felszereléssel  Csiks/.eiitilomokosoii 

szabadkézből t » l a d 6 . 
Levélbeli tudakozódások Dániel József 

jegyzőhöz czimzendúk Csikszentdomokosri 
2 

Egy 2 szoba, konyha, pincze 
és kamarából álló lakás nyári 
konyha, fáskamara  és baromfi-
óllal, külön udvarral « befásitott 
kerttel együtt 

jutányos árban eladó. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. 

1884-béli Kiskiiküllő menti bor 
20 hektóliter eladó Jakab Lajos' 
nál Csíkszeredában. a-io 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhirré 

teszi, liojry Csikkozmás község területén 
lévő összes vadászati jogát hat egymás 
után következő évre folyó  évi már-
czius hó 4-én d. u. 2 órától kezdő-
dőleg Csikkozmás községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen az érvényben 
lévő törvény és szabályrendelet értelmé-
ben haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 15 korona. 
Az árverési feltételek  a körjegyzői 

irodában a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Csikkozmáson, 1903. évi január hő 
15-én. 

Lőiincz János. Potyó Antal, 
k. jegyző. k. biró. 

Köhűgés'és rakedteég «Hm nincs jsMTs 
9 RÉTHY-féle 

pemetefű  czukorkánál, 
ds vásárlásánál vigyázzunk 

és határozottan BÉTHV-félét  .kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van. 

M - | doboz ára 60 fillér.  *Wm 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 

Wttl gallérok, kabátok én diazkalapek I 

Van szerencsém a n. é. közönség szí-
ves tudomására hozni, bogy üzletemet az 

őszi és téli szezonra 
újonnan rendeztem be és ezentnl is ép 
ngy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kévén hasson mellet t nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok 

kész szolgálattal 

Székelyhidy Sándor 
női éa férfi  divatUzlete (Csíkszereda). 

47—61 
Üzletem a Huttar szálMával" 
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Egy jókarban levő varrógép olcsó áron eladó! 
Hol ? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát! 

PORST FERENCZ 
férfi-  és női-czipész üzlete Csíkszeredában (Piacztér) 

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhívni 

0 5 Lel 

Több éven át szerzett tapasztalatom és szakmámban való gyakorla-
t o m n á l fogva  azon helyzetben vagyok, liogy j u t á n y o s á r a k m e l l e t t 
is CSÍII és iz léS tekintetében a külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből ntérlék szerint: 

uri-, női- és gyermek-czipőket 
4-10 a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

— — J a v í t á s o k a t olcson vállalok. 

Tisztelettel értesítem a vidéki fürdőző  közönséget, hogy Kézdi-
v á s á r h e l y e i l a takarékpénztár tulajdonát képező gőz-  és kádfürdő, 
mely kényelmesen van berendezve, két nagy tnedenczével, egyik meleg, 
a máaik langyos és egy kisebb, a mely tiszta hideg, továbbá meleg és 
hideg zuhanyokkal, a gÓZSZOba kitűnő, a hol illatos gőz van, be-
lélegzésre nagyon kellemes, fodorka,  borsminta és szikfüvirág  vegyité-
kekből van előállítva, kényelmes porczellán és czement kádak 
szintén zuhanyokkal, a czement kádakba kénmájat, gyógyfürdőnek  is 
lehet venni, a mely mindenféle  h i i l é n t . r e u m á t , e a a s t , l i S u z v é n y t 
több fürdő  vétele után meggyógyít. 

A gőz- és kádfürdő  összes szobái gőzfűtéssel  van berendezve. 
A gőz- és kádfürdő  minden héten n é g y s z e r van nyitva egész nap 

Gőzfürdő  napok: 
Vasárnap egész nap uraknak d. e. 1 kor. 
Kedden nőknek „ „ 1 kor. 
Csütörtökön uraknak „ „ l kor. 
Szombaton uraknak „ „ 1 kor. 

Porczellán kád egész nap 1 kor. 
Czement „ „ ,. 70 flll. 

Minden osztálynál m a s s z í r o z á s , t y ú k s z e m - é a b ő r ö m v á -
g á s i a legtökéletesebben végzem a t. fürdőző  vendégeimnek. 

A nagyérdemű fürdőző  közönség számos látogatását kérem. 

délután 60 flll. 
uraknak 60 flll. 
nőknek 60 flll. 
nőknek 60 flll. 

Kézdivásárliely, 1903. évi január kó. 

3 - 0 

Tisztelettel 

Ya&ea Sestalam, 
fürdö-bérlA. 

„^SEBTAPASZ. 
Még eddig semmiféle  tapass nem érte el 

ennek a jó hatását! 
Forti László eredeti gyártmánya. 

KendkivOli gyógy- és fájdalomcsillapító  Ita-
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stl). Azonnal csillapítja a fáj-
dalmat, oszlatja a daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkill. liogy vágni 
kellene. A nöi eml&gyulladáinál biztos ered-
ménynyel alkalnuzts'ik. Ára 2 knr., kisebb 
I kor. és x legkisebb 70 fill.  Kapható a gyár-
ban Forti László lludapest, II. kei., Is-
kola-utc/a 24. szám és a Tői aktái ban Buda-
pesten. Török József  gyógy-
tárában, Király-ittcza 12., K. 
valamint Budapesten min-
den és vidéken e. nevezete-

sebb gyügytárskbsn. 
Az eredeti dr. Korti-léle 

csomago-

\> 
sebtapasz kűlsö 
lásán, mely F. L. 
betűvel van le-
pecsételve. az Itt 
is látható véd-
j ' gy 1 . sajátkezű aláírását a Budapesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080,1»99. 

sz. végzésével megerősítette. 
A számtalan értéktelen és ártalmas után-
zatuk arra indítottak, miszerint az utánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, iu-
talombsn részesül, mert a tapaszliamisitó-
kst folytonosan  törvényileg üldözöm, a - " 

Figyelemre méltó! 
V:tn szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevúkiizönséget, miszerint 
sz őszi és téli szezont* újonnan és dúsan 
fölszereltem  raktáromat kész férfi  és gye-
rek öltönyökkel, — a legfinomabb  teli 
kabatokkal és köpönyekkel — féifi 
és flu  illetve gyerekek részére, valamint 
férfiak  részére rnvd bőrös kabátok is 
nagy választékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó utinőségii nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraezok - ágy és asztalteritők, 
kűlönléle jó minőségű lepedú és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takács — niii köntös ke lmék; 
van továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor, mindenlajta divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Minde/.en c/.ikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltételek 
mellett bavi részletfizetésre  is elárusítok. 
Kzekután tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevő közönséget legyen teljes bizalommal 
irántam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illő tisztelettel 

H t C l l f e y  ZN. 
Brassó, Kapu-utosa 62. 

l e g j o b b n a k e l i s m e r i t Ó Ü C Z Í p O Í Z Z 
bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Fóüzlet: 

VIL, Károly-körut 19. szám. 
Király-utcza sarkán. 

Fióküzletek : 
IV., Kecskeméti-utcza 6. 

VII., Kerepesi-ut 33. 

A R A K 
Férfi  cz ipők: 

Jó és olcsó fajta,  c/ugos fit  3.50 kr. 
Jó és olcsó fajta,  fűzős 
a legjobb fajta,  dupla tslpn, 

téli béléssel, fűzős  vagy 
CZU20S . . 

Vízmentes orosz lakk, téli 
béléssel, dupla talpú, ezu-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes pruszlakk, viz-
lllenles . . . 

lakk fűzős,  elegáns 
amerikai b»sbüt'. ezugos vagy 

lü/.ös, téli béléssel . . 5.50 
Valódi Chevreaux minden 

kivitelben 6.- -

4 . -

5 , -

5.50 

5.50 
5.50 

VIII-, József-kórut  73. 

Nöi cz ipök : 
Jó és olcsó fajta,  ezugos fi  t 3.50 kr. 
Jó és olcsó fajta,  fűzős  „ 3.50 
a legjobb fajta  tüzős vagy 

gombos, téli béléssel „ 4.— 
Vízmentes orosz lakk, fűzős 

vagy gombos, téli béléssel „ 4.50 
Poszté oroszUkk, duplatalpu „ 4.— 
lakk fü'.'is  vagy gombos „ 4.— 
Amerikai boxbór, fűzős  vagy 

gombos, téli béléssel „ 4.50 
Chevreaux minden kivitelben „ 5.— 

Óriási nagy választék gyermek-czipőkben a legolosóbb árak mellett. 
Vidéki rendelések a föüzlet  u t j án pontosan eszközöltetnek. 

Heg nem felelő  áruk készséggel kicseréltetnek. 

P e r e n c z p é - l i a n J c ® . ^ 

(SÓSBORSZESZ) e - o I 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenekelőtt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyuróroódszerre (niassage). Kitűnő sikerrel használtatik c-suz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  fíczamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonáknak, vadászokunk, turistáknak, levélhordóknak 
s általán sokat gyalogolóknak nélközbetetlen. — Valódi csak a 
mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 és 2 korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohan József  és 

L Veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
•nos urnái; Csikszépvizen : Fe jér Miklós urnái, általában 

ott, hol plakátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint kizvetlen 

„ V É R T E S L. SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A mai, Ostendei, Londoni éa Párisi kiállításokon aranyéremmel, 

diaakereasttel éa diasoklevéUel kitüntetve. 

Nyomatott Csikueredában, Szvoboda 

•xxxxxxxxxxx Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utczában, 
SZOROS BENI házában levő minden igényeket kielégilőleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre = -
O/.letetnben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosar. es'.közlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  ruganyos divánokat , mólyen leszállí tott 

árban, ugy, liogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bár-
mely nagyobb városban. Továbbá kész koosik is raktáron vannak. 

Végűi a nagyérdemű közönség szivén figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
liogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  ajánlva, maradtam 
Kiváló tisztelettel 
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Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csikszereda, piacz-utczában. 

T. Bájer Ferencz urnák Csíkszereda. A mi az Óntól vásárolt kocsit illeti, arról 
ezúttal adok véleményt és pedig olyat, a mely székely hazai Iparunknak valóban dicső-
ségére válik. — Mindössze néhány hete, hogy öntől a kocsit megvettem, de e néhány 
hét slstt oly erös és mondhatni kritikus czenzurának volt kitéve, a mely azouos egy 
egész évi folytonos  bssználattal, mert ezen néhány hét alatt számtalan rósz, de nagyon 
rosz, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatui semmi 
sérülése nem történt, pedig, ha történt volna, sem leune csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocsi ezen jó tulajdonságaitól, czélszerü és helyes beosztásától; mondhatom, hogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még mindeu szakember elismeréssel volt a szolid 
és csínos munka iránt, mely ugy a vas, mint a fa  és nyerges munkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 

Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




