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A nevelésről. 
ii. 

Az egyetemet végzett jövője nem 
valami biztató ugyan, de ott legalább 
müveit embert faragnak  belőle s ké-
pessé teszik nrra, hogy a közvélemény 
által elfogadott  módon keresse meg a 
kenyerét Hogy jelenleg a legtermé-
ketlenebb pálya, mely a nemzetnek 
épen legértékesebb elemeiből proletá-
rokat csinál: ki is törődnék vele ? Ki-
nek van sejtelme arról, hogy legke-
vésbbé sem közömbös, vájjon Magyar-
ország 17 millió lakóna közül egy millió 
val több vagy kevesebb ember foglal-
kozik e produktív munkával ? Kinek 
jutna eszébe, midőn általános elszegé-
nyedésről, gazdasági pangásról s egyre 
válságosabb viszonyokról panaszkodik, 
hogy ha többen produkálnának, akkor 
nemcsak a küzködők sorsa javulna, 
hanem számos uj érték létrehozása által 
maga a nemzet is jobban élhetne, töb-
bet megtakaríthatna, mi által csak a 
közvagyon gyarapodnék ? 

E helyett elsánczoljuk magunkat 
az előítéletek mögé s fiainkból  csak 
kostisztviselőt, hivatalnokot, ügyvédet, 
orvost nevelünk. Megannyi improduktív 
pálya, melyeken ugyannyian hemzseg-
nek, hogy marakodásuk már-már a tes-
tületek erkölcsi tekintélyét is aláásna-

Ez az áramlat, ha fel  nem tartóz-
tatjuk, nemcsak a magyar középosztály 
sirját ássa meg, de végzetes hatással 
lesz egész gazdasági életünkre is. 

Hiába álmadozunk ilyen viszonyok 
között magyar iparról, virágzó kereske-
delemről. 

Hogyan lehessen vállalatokat léte-
síteni, ha alig akadnak vezetésre alkal-
mas, tisztességes emberek ? 

Mit csináljunk a nagyszabású esz-
mékkel, ha a kivitelhez hiányoznak az 
erők s az eszközök ? 

Hogyan kisértsük meg az ország 
gazdasági ügyeit helyes mederbe irányi 
tani, mikor az arra hivatott miniszté-
riumok praktikus gondolkodású szak 
erők nélkül szűkölködnek. Mert bármily 
elismeréssel adózzunk is a hivatalno-
koknak : azt még sem vonhatja két-
ségbe senki, hogy kizárólag jogászok-
kal és mérnökökkel uehéz dolog egy 
ország kereskedelmi, ipari és financiális 
ügyeit szakszerűen intézni. 

Hogyan védjük meg a nemzet gaz-
dasági érdekeit a külföldön,  midőn szak-
erők hijjáo kénytelenek vagyunk ezt a vi-
tális érdeket antagonista szomszédainkra 
bizni. Gazdasági szakértők kiküldése 
rendkívüli fontos.  Nemcsak az a czélja, 
hogy érdekeinket képviselje, hanem, 
hogy a gazdasági prospetatio okát és 
eszközeit ellesse, a künn szerzett be-
nyomások és tapasztalatok révén itt 
lina a kezdeményező szerepet játsza 
nemkülönben, hogy azon módokról és 
eszközökről gondoskodjék, melyekkel 
a hasznos intézmények nálunk is létre-

hozhatók volnának s prosperálhatnának, 
mindenekfelett  púdig, ltogy felvilágosít-
sanak bennünket arról: mit érdemes, 
mit lehet ott künn tanulmányozni, hol, 
mikor, mennyi idő alatt, mi uton-inó-
don, ini áron ? Ez ösztönözné lionfilár 
saínkat arra, hogy hosszabb időre ki 
utazzanak s magukat ott szakszerűen 
kiképezzék. S az a szellemi tőke, melyre 
kllnn szert tehetnének, már egymagá-
ban véve is kiszámíthatatlan összeggel 
gyarapítaná a nemzeti vagyont. 

Ettől eltekintve, a gazdasági constel-
latiók manapság oly gyorsan váitoznuk, 
hogy csak nz boldogul, a ki tág látó-
körrel bír, az események liordóerejét 
fölfogja  s r> ngát azokhoz idejekorán 
alknlmuzza. A közlelkesedés gyorsasága, 
:i telefon  és távíró következtében uz 
ország gazdasági ügyeire a világpiac 
állása tnár dönló befolyást  gyakorol. 
A modern ipar tudományos nlnpon fej-
lődik. A verseny pedig az nnyng. nz idő 
és munkaeszközök alapos kihasználását, 
valamint a munka czélsrerü beosztását 
követeli: Mindehhez járul aztán még, 
ho?y a gazdasági kérdések ma már 
szétválaszthatntlanul egybefonódnak  n 
szociális kérdéssel. A munkások és alkal-
mazottak millióit nem szabad gépeknek 
tekintenünk, hanem tekintenünk káli 
bennük a magasabb rendű élőlényt, uz 
érző és gondolkodó embert. Oly irány-
ban kell tehát fejlődnünk,  liogy törek-
véseink csődöt ne mondjanak s forra-
dalomhoz ne vezessenek. 

Ennek első feltétele  as, hogy a 
gazdasági fejlődés  összes tényezői har-
monikusan működjenek, bogy minden 
gazdasági actio alapja a tisztesség legyen, 
jövője pedig a humanizmusban találja 
biztositékát. 

Hogy a gazdasági élet irányitói és 
tényezői eunek az érdekes hivatásnak 
megfelelhessenek,  ahhoz ma már sokat 
kell tanulniok, sőt világmüveltségre kell 
szert tenniök. Hol vannak ma ilyen ein 
berek ? S a mi tán még fontosabb  kér-
dés, hol neveljünk ilyen nemzedéket ? 
Hisz manapság még uz ambiciózus fiatal 
ember is letörik, mivel ereje a próbál 
galásokban merül ki. 

A milliók. 
őszintén örvendünk a vármegyei 

erdők eladásánál elért kedvező eredmény-
nek. A vármegyei javak e vásár által 
öt millió koronánál jóval magasabb ösz-
szeggel gyarapodtak. 

Hogy mit jelent ez, nem kell rész-
letesebben fejtegetni.  Aki ismeri a neve-
lési alap célját és rendeltetését, aki tudja, 
•hogy ezekből az alapokból eddig is óriási 
összegeket fordítottak  kulturális célokra, 
jól tudja, hogy itt a székelység' és vele 
a magyarság jutott valójában egy tekin-
télyes vagyoni eszközhöz. 

Megtörtént a múltban, s jövőben is 
előfordulhat  az az eset, hogy ezt a czélt 
némelyek szem elől tévesztették s jutott 
a csillogásra is> de hiszen ez olyan cse-
kélység, amelyért rekriminációkba bocsát-
kozni nem érdemes. S utóvégre a ma-

gyar ember szereti, ha hazafias  felbuzdu-
lását a külsőségekben is fitogtatja.  Nem 
erény, de nem is végzetes hiba. 

Korunkban azonban tnínd jobban 
előtérbe tolul a szociális irányzat, a kul-
tuTaiis iorekvés. Gimnáziumunk , ügye e 
jegyben született; a vármegyei árvaház 
a vezetőség helyes érzékéről tanúskodik. 

Most megkönnyebbülten lélekzünk; 
mert ime, mit a megye a gimnázium czél-
jára ujabban is áldozott, megtérül, mintha 
csak a Gondviselés jótékony keze mű-
ködnék. 

Most már az árvaház ügyét is köny-
nyebb lesz kedvezően megoldani. 

Ámde a kulturális és szociális felada-
toknak itt nincs vége. 

Csikvármegye levéltáráról azt mond-
ják, hogy igen értékes. Olyan történelmi 
dokumentumaink vannak, melyek abszo-
lút történelmi becsüek. 

Nemcsak általános műveltségi, hanem 
speciális székely érdek, hogy a multunkra 
vonatkozó adatok kellően feldolgozva, 
rendszeresen legyenek elhelyezve. Ezt a 
levéltárt első sorban arra hivatott tudó-
sokkal rendeztetni kell s gondoskodni 
arról, hogy azt megfelelő  szakképzettség-
gel biró egyén (ugy tudjuk, hogy van is 
ilyen a megyében) kezelje. 

Ezzel kapcsolatban gondoskodni kel-
lene egy a vármegyei történelmi, nép-
rajzi és természeti életét feltüntető  niu-
zeumról; egyszóval a vármegyénél gon-
doskodni kellene egy olyan tükörről, 
amelyből az egész vármegye hiven vissza-
tükrözzék. 

Ide nem is kellene nagy anyagi se-
gítség. Az úz- és veresvizi erdők árának 
alig egy ezredrészével sokat lehetne len-
díteni a dolgon. 

Kulturális központot kell végre te-
remteni a vármegye székhelyén. Ez nem-
csak gazdasági jelentőséggel, hanem kul-
turális és nemzeti erővel is bír. És végre 
arra is kell adnunk, hogy mi csíki szé-
kelyek vagyunk. 

A másik sürgős baj főként  szociális 
izü. Uton-iitfélen  panaszkodnak, hogy 
Csíkszeredában milyen méregdrágák a la-
kások. A tiszviselőknek lakbérüket meg 
kell toldaniok, pedig máshol jövedelmi 
forrásuk. 

A gimnázium áthelyezésének is egyik 
akadályául szokta a lakásviszonyokat hány-
torgatni a státus. A pénzügyigazgatóság 
felállítását  ez akadályozza. 

És mindehhez járul, hogy nincs épít-
kezési kedv. A telkek ára óriási. 'Hiva-
talnok ember nem képes vásárolni. A telek-
tulajdonosok nein rendelkeznek elégséges 
pénzzel. — Szóval nincs lakás, de nem 
is lesz. 

Ezen a téren kellene a vármegyének 
kezébe venni az ügyet. 

Minek 300,000 koronás vigadó, mikor 
senki sem vigad benne. Ma-holnap oda 
jutunk, hogy a bérlő fog  dijat követelni 
a megyétől, hogy benne lakik. Nem jö-
delmez 1 százalékot sem az a rettenete-
netesen drága épület. Át kell alakítani. 
Jó lesz bérháznak, vagy valamelyik hiva-
talnak. Pénzügyigazgatóságnak azt hisz-
szük, könnyen át lehetne alakítani. 

Azonkívül is vásároljon a vármegye 
telkeket, építsen lakóházakat. 

A hivatalnok osztály sorsa iránt nem 
szabad közönyösnek lennünk. Nemzeti 
szempontból ez a legmegbízhatóbb elem. 
A szoros értelemben vett munkásosztály 
már a nemzetköziség áldozata. 

Bizonyára jobban fog  jövedelmezni, 

mint az értékpapír s kezelésével sem 
lenne sok baj. Ugy is van a magánjavak-
nak tisztviselői kara. 

De bármilyen legyen a befektetési 
forma,  őszintén örülünk, hogy a törvény-
hatóság férfias  elhatározása ilyen szép 
gyümölcsöt termet. íme, mennyire igazuk 
volt azoknak, akik akkor a döntés el-
halasztását sürgették. Majdnem kétszerese 
az akkor ajánlott árnak ez a mostani! 
Vájjon az erdő akkor kevesebbet ért 
volna? Alig hihető! 

Steinhércz valószínűleg meg tudná 
mondani az okot. 

A tagosításról. 
A kisbirtokos osztály túlnyomó része fel-

háborodással beszél a tagosításról. A nép ok-
tatására hivatott egyének közül e kérdésről 
többen a uép elótt még beszélni sem mernek. 
A tagosítás általánosan ismert előnyeinek és 
hátrányainak ismeretével tele van tömve min-
denki. De nem ismerik a tagosítás keresztül-
vitelének módozatait; ezért a helyett, hogy 
ki-ki jogos igényeinek érvényesülését a tago-
sítás munkálata közbeu követelné, e helyett 
háborog általánosságban, sokszor azt sem tudva: 
tulajdonképen miért. Kzt azután n nép tájé-
kozatlanságából táplálkozók .mentő" cimen 
kihasználják, nem törődve, mekkora kárt tesz-
itek ezzel épen annak a népnek, amelyuek 
segítését hangoztatják. 

l'edig minden egyes érdekelt birtokos 
tisztán láthatna, esetról-esetre tudhatná, hol 
történik az ő kárára esetleg tévedés; azt 
idejekorán jelenthetné, annyi zúgolódás nem 
volna hallható, könnyebben menne a muuka, 
nem gyanúsítanának meg ártatlanul mindenkit, 
kevesebb lenne a költség s az egész tagosí-
tás a lehető megelégedésre gyorsabban volna 
végezhető. 

Jelenleg is néhány községben megakad-
tak a gazdák, évek óta nem trágyáznak, mert 
nem tudják, mikor lesz a kihasitás, a határ 
vetési reudje megzavarodott; évek óta nem 
láttam gazilakuál annyi töprengést. De a töp-
rengés még tűrhető volna, csak liogy itt ezrekre 
menő kárr il van szó. Hál ez igy nem jól vau. 
Utóvégre is a tagosítás a birtokosságért van 
és nem megfordítva. 

A gazdáknak egy teljes esztendővel min-
dig előre kell számitaniok, ha gazdaságuk tel-
jes felfordulását  nem akarják, de ez a bizony-
talanság miatt ma lehetetlen. 

A tagosítás nehéz munka, rendkívüli sok 
körüllekiutest kíván, a rendszer, a szokás, 
a tagositási töivény rossz. A tagosítást végző 
egyének legnagyobb jóindulattal viseltetnek a 
birtokosokkal szemben és a nekik adott jogok 
keretén belül mindenkinek csak javát akar-
nák. Ezt, ki a tagositó bírókkal, vagy mérnö-
kökkel tárgyalt, tapasztalatból tudhatja. 

Kzek utáu ismételten csak azt vagyok 
bátor ajánlani, hogy a népet a tagosítás miben-
létéről teljesen világosítsuk fel  idejekorán, 
hogy mikor a tagositási tárgyalásra meghív-
ják, esetról-esetre tudja: miről van szó ; né-
pies gazd. előadások alkalmával télen erre 
igen jó alkalom vau. Sokkal értelmesebb 
gnzdaközönségünk, hogy az ily tanítást szíve-
sen tufg  ne hallgatná; termésaetesen ezt al-
kalmas formában  kell megtenni s számolnunk 
n nép felfogásával  B sokszor jogoB aggodal-
maival is. 

Másodsorban pedig találjunk módot arra, 
hogy a tagosítás befejezésének,  illetve a tagok 
kihasitásának ideje agaadáklal egy évvel azelőtt 
közöltessék, hogy a vetési rendben zavarok 
ne álljanak elő. 

SzSke  ilibáljr. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Egyházi kinevezés. Ranez János 

karczfalvi  plébános a felesiki  esperesí kerület 
fóesperessévé  neveztetett ki Majláli Gusztáv 
Károly püspök úr által.— 

— E l j e g y s e s . Ur. Wnssermann Simon 
gyimeaközéploki orvos eljegyezte Schlesinger 
Henrik baraczkosi lakosnak az „Unioerdóipar 
részvénytársaság" fótisztviselójének  bájos és 
szeretetre méltó leányát Ksztit. 

— Eljegyzés. Karila (iyula helybeli 
kereskedő f.  évi junius hó 30 án eljegyezte 
l'éter István várnagy kedves leányát, Erzsiket. 

— Esküvő. Kényes esküvé folyt  le 
junius 20-én Kászonujfaluban.  Ujfalussy  János 
lányát, Kózsikát vezette oltárhoz Kerenezy 
Ernő csíkszeredai kir. törvényszéki jegyző A 
vendégek nagyszáma s az érkezett Üdvözlő 
táviratok s gralulácziók sokasága impozáns 
módon nyilatkoztatta meg azt a valódi liecsii-
lést, rokonszenvet, a raelylyel ugy Kászonuj-
faluban,  mint általában egész Csikvármegye 

.ben éB Háromszékben e derék család iráni 
viseltetnek. Már kora délután Csjkliól es 
Háromszékből a sok fogat  szállította a ven-
dégeket, kik részt akartak vi nni a mindig 
szíves, előzékeny barát s házigazda ürümiiniK'-
pén. A polgári kötés még a délelőtt folyamán 
megtörtént. Az egyházi áldozást a kötiiii 
frigyre  délután 5 órakor Altiért Zs aa pl»ba-

•nos adta rá. melynek végeztével szép. emel 
kedett beszédet intézett az uj párhoz Vőfélyek 
és koszorús lányok voltak : dr. Sándor Gábor 
Szabó Margitkával, dr. Ujfalussy  Jenő lieilu 
Katinkával, úr. Márton Sándor Kováe*y (las-
kával, l'jfalu.isy  József  Kristó (iizuskával 
A szertartás után vacsora volt az lírömsziilok 
házában, hol a rendkívül kellemes s ízletes 
menü mellett megindult a toászlok árja s el-
halmozták az uj párt, az uj asszony szülőit jó 
kívánságokkal, felköszöntötték  a loszorus la-
uyokat, a vőfélyeket  s a vendégek tiihbi tagjait 
Pohárköszöntőket mondottak: Albert Zsiga, 
dr. Sándor Gábor. Csobot István, Szabó Lajos 
Dániel Károly. András Lajos s végül dr. l'j-
falusy  Jenó. l'tána asztalbontás s tánc kivilá-
gos kivirradtig ugy, hogy a felkelő  nap suga 
rai mellett kihallatszó muzsikaszó is fennen 
hirdette, hogy ma Ujfalussy  János házában 
nagy üröm, lakodalom volt, férjhez  inent 
Kózsika. 

— A brassói ügyvédi kamara köz-
gyűlése kamarai elnökké a kitűnő jogászt, 
népszerű és köztiszteletben álló ügyvédet: 
dr. Vájna Gábort választotta meg egyhangúi ig 

— UJ gyorsvonat Erdelyben. A Szé-
kelykoesárd és Marosvásárhely között közle-
kedő vicinális vasutat a kereskedelemügyi 
minisztérium elsőrangú fővonallá  egészíti ki, 
melyen ezentúl gyorsvonatok is fognak  közle-
kedni. Mint most az üzletvezetnség köréttől 
értesülünk, a munkálatokhoz már hozzá kez-
dettek. Az állomásokat kiegészítik és újjá-
építik. Az építkezéseket még a nyár folya-
mán befejezik  s már a téli meuetrendbe be-
illesztik a gyorsvonat közlekedést. 

— Üdülőhely a Székelyföldön.  Né-
hány gyönyörű és kiválóan egészséges üdülő 
telepet rendszeresített a marosvásárhelyi Szé-
kely Társaság a Székelyföldön.  Kbból van : 
Maros-Torda vármegyében 3; Udvarhely me-
gyében 7; Háromszék megyében 6; Csikme-
gyében 4; Brassó megyében 1. Ezen üdülő 
helyek részletes ismertetése külön füzetben 
is megjelent, melyet bárkinek díjtalanul küld 
meg Szentgyörgyi Dénes, a társaság gazdája. 
A társaság elsó évkönyvét könyvtáraknak szin-
tén díjtalanul küldi meg 

— Aa .Alkohol elleneB szövetség" 
titkára dr. Szentkirályi Sándor ügyvéd úr. a 
borszéki fürdőben  julius hó 19-én, a tu-madi 
fürdőben  pedig julius hó 15-én felolvasást,  il-
letve szabad előadást fog  tartani. 

— Szekely ügyek. A székely szövet-
ség központi vezetősége junius 24 -én délután 
Deák Lajos elnöklete alatt gyűlést tartott, 
mely alkalommal megállapította a közgyűlés 
helyét, idejét s nagyjában tárgysorozatát is. 
A gyűlés lefolyásáról  a következő értes'tést 
kaptuk: Deák Lajos elnök megnyitván a gyű-
lést. Biró András ev. ref.  lelkész ellenőr, je-
lentést tett a pénztár állapotáról. A jelentés 
tudomásul vétetett s a központi vezetőség 
intézkedett a hátralékok felhajtásáról.  Tudo-
másul vétetett a kolozsvári m. kir. Ferencz-
Jözsel tud. egyetem orvosi kara dékáni híva 
talának a magyar fürdők  és ásványvíz-telepek 
igazgatóságaihoz és a fürdő  orvosokhoz inté-
zett nzon átirata, mellyel tudatja, hogy Szé-
kely szövetség raozgalmp. alapján, a kultusz 
miniszter felhívására,  a balneologiából ingyen 
előadásokat tartat és azokon minden egyetemi 
hallgató anyagi megterheltetés nélkül vehet 
részt és felkén  áz érdekelteket, hogy a für-
dőkről minden fontos  mozzanatot közöljenek 
a dékáni hivatallal. A szövetség tovább is 
mindent meg tesz e kérdés megoldására. Máthé 
József  főtitkár  előterjesztés alapján elhatározta 
a központi vezetőség, hogy a Székely Szcvet-
Bég idei közgyűlését Szamosujváron aug. 6-án 
tartja meg s tárgysorozatába felveszi  a követ-
kező pontokat: 1. A székely vasúthálózat ki-
építése. 2. Az erdélyrészi iskolák államosítá-
sának nagyobb felkarolása.  3. A tanítóképzés 
reformja  tekintettel a székelyföldi  érdekekre. 
4. A» erdélyrészimsgyátgág tömörítése s a 

magyar fónrak  és birtokos osztály vezetŐ9ze 
rephez juttatása. 5. A székelyföldi  turisztika 
ügye. G, a romániai székelység Ugye stb. Eze-
ken kívül a szokásos kebli jelentések lesznek 
soron. Kapcsolatosan elhatároztatott, hogy a 
szövetség kötelékében lévő társaságok és egye-
sületek felhivassanak,  miszerint a közgyűlésre 
képviselőiket küldjék ki s működéseikről je-
lentéseiket sürgősen tegyék meg. Az Aradi 
Székely Otthon nzon mozgalmát, hogy idei 
okt. ű-én generális nagy gyűlést tart az aradi 
és arailvidéki székelység tömöri lésére és tá-
mogatása czéljából, melegen pártolja a köz 
ponti vezetőség s képviseletével részt vesz a 
szervezés munkájában annyival inkább, mert 
ezt a mozgalmat ugy tekinti, mint a jövő év-
iién Aradon tervgüelt székely szövetségi köz-
gyűlés előkészítését. Folytatólag tudomásul 
vette és a közgyűlésen elóterjesztndő titkári 
jelentésbe felveszi  a beküldött indítványokat 
is. Végill bejelentette a főtitkár,  hogy a köz-
gyűlésen tvszlveviik számara kedvezményes 
vasúti jegyeket kert az elnökség a kereske-
delmi kormánytól és a sz itiiosvölgyi vasút 
igazgatóságtól. A közgyűlés előkészítése ügyé-
ben tuvabb is lázasán folynak  a máiikálatok. 

— Társas kirándulás a Székelyföldre. 
Ugy a tanuló iljuság. mint a nagy magyar 
társadalmunk, mind tőhh-töbli érdeklődést kezd 
taniisiraui a Székelyföld  iránt. Közvetlenül szer-
zett tapasztalatok tiól akarják megismerni szép 
vidékeit, l'ejlödö (Unióit, ezerféle  természeti 
kine-ei. Megkönnyíteni iliajiván e tanulmá-
nyozást. a niaro^-vasárhelyi székely társaság 
4 kirándulási körút prograinmjat és .költség-
vetését állította össze, egyetértve az útba eső 
-zékely társasagukkal és fürdő  igazgatóságok-
kal r; 4 Urai ihilast illetőleg mitnlen felvilá-
gosítási magába i foglaló  liizet-i bárkinek díj-
talanul kiinti m -g Szeiitgyiirgyi Dénes a tár-
saság gazilaja lll jegyezzük Illeg, liogy feh.óhb 
iskolák tanulói avagy iuá-i csoportok tanulmány 
kirámliilásiiiiak előkészítésére és vezetésére 
a fent  nevezett társaság készséggel vállalkozik. 

— Női kereskedelmi szaktanfolyam. 
Á brassói állami polgári leányiskolával kapcso-
latban az 1907—1908. tanévben női kereske-
delmi tanfolyam  szerveztetik*. A női kereske-
delmi tanfolyamba  oly Icánynövcndékck cs 
nők vétetnek fel,  akik a polgári vagy felsőbb 
leányiskola IV-ik osztályát, vagy a felső  leány-
iskola ll-ik osztályát legalább elégséges ered-
ménnyel végezték. A tanfolyam  1 évig tart. 

Főigazgatói engedélyei felvehetők  továbbá 
olyan nök is, akik ha nem is végezték az em-
lített iskolákat, dc felvételi  vizsgálattal igazol-
ják, hogy van kellő előképzettségük a tanfolyam 
sikeres elvégzéséhez. A beírások szeptember 
hó 1 5 napjain, délután 2 5 óráig történnek. 
El 1 jegyzéseket junius hó 24-től 30-ig lehet 
eszközölni, d. c. 10 12 óráig. Az előjegyzé-
sek díjtalanok. A felvételi  vizsgálatok szeptem-
ber hó 6-áu lesznek. A tanítás szeptember hó 
10-én kezdődik. A [elvetéli vizsgálat díjtalan. 
A tanulók 30 korona beiratási díjlit cs 7 ko-
rona tandíjat fizetnek  havonként. 

— Ki akar gyári tanuló lenni? A 
Trencsénkólak (Tepla> környéken levő üveg-, 
szövő , fa  és más kézmüáru gyárakban több 
tanuló fiu  volna elhelyezendő, kik aztán az 
oltani teendőket elsajátítva, a must alkalma-
zásban levő cseh —morva munkásokat illővel 
kiszoríthatnak a tanult mesterségüket esetleg, 
a S7.ékel\ földön  .is értékesíthetik Óhajtandó 
volna tehát, liogy akik ezen mesterségek va-
lamelyikére hajlandóságot éreznek magukban, 
atna gyárakban felvétzssék  maglikat. Bővebb 
felvilágosítást  Kővári Ottó ni. kir. határszéli 
rendórkirendeltsegi felügyelő  Treucsénhnlak i 
készséggel ad. Maros-Vásárhelyi Székely Tár-
saság. 

— Palyázati hirdetés. A kolozsvári 
in. kir. gazdasági akadémia igazgatósága 1907. 
és 1908. tanévben betöltendő 5 állami alapít-
ványi ösztöndíjas (ingyenes) helyre ezennel 
pályázatot hirdet. Ezek a helyek az akadémiába 
belépő l-sö éves hallgatóknak vannak első sor-
ban fenlartva  és azokat az alapítvány értelmé-
ben kizárólag csak az erdélyrészi megyékben 
született, iskolai tanulmányaikat jó sikerrel vég-
zett, vagyontalan ifjak  nyerhetik cl. Az ösztön-
díj áll: teljes élelmi ellátásból és lakásból az 
akadémiai konviktusban fűtéssel  és világítással, 
ágyneműkkel és ezek mosatásával és betegség 
esetén ingyenes gyógykezelésből. Az akadé-
miába felveendő  hallgatók beiratkozási ideje 
október 1-töl 8ráig tart. Az akadémiai értesítőt 
megküldi az igazgatóság. 

— Hirdetmény. A in kir honvédelmi 
miniszter úr ó nagyméltósága folyó  évi jun. hó 
12-én kelt 72453/0 sz. rendeletével a csíkszere-
dai úgynevezett fasátornál  eszközlendő javítá-
sokra 1410 korona 55 fillér  összeget engedé-
lyezett, A fennt  említett munkálatok kivitelé-
nek czéljából 1907. évi julius hó 12-ik napjá-
nak délelőtti 10 órájura a honvéd laktanya 
helyiségében a kezelő tiszti irodában nyilvános 
ajánlati verseny tárgyalás hirdettetik. Verse-
nyezni óhajtók felhivatnak,  bogy fentebbi  mun-
kálatok végrehajtásának elvállalására vonatkozó 
ajánlatokat a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig 
nevezett hivatalhoz apnyival is inkább igye-
kezzenek beadni mivel későbben érkezettek 
figyelembe  rétetifi  nem fognak.  Az ajánlathoz 

az engedélyezett összeg őV.-nak megfelelő  bá-
natpénz csatolandó. A szóban forgó  munká-
latra vonatkozó részletes költségvetés és fel-
tételek á honvéd laktanyában bármikor meg-
tekinthetők. Az ajánlatban kifejezés  adandó 
annak, hogy vállalkozó a feltételeket  ismeri 
és magát azoknak aláveti. Csikszereda 1907. 
évi julius hó 1 én. Kádár N. zászlóalj pa-
rancsnok. 

— Gyanús halál. Pál Jánosné szül. 
Kerekes Itóza kozmási lakós mult hó 28-án 
gyanús körülmények között meghalt. Állító-
lag megfojtották,  A hatóság megindította a 
vizsgálatot. 

Tanítok es lelkészek figyelmébe. 
A nem állami elemi népiskolák jogviszonyai-
ról és a községi és félekezeti  néptaniiók já-
randóságairól szóló 1907 évi XXVII. t.-ezikket, 
e hozzá kiadott miniszteri rendeleteket és vég-
rehajtási utasításokat a megfelelő  magyará; 
zatokkal Göndör Ferencz óbecsei tanító, a 
báosmegyei tanító-szövetség elnöke ellátta és 
kiadta. A csinos könyv minden tanítónak és 
lelkésznek nélkülözhetetlen. Ára egy korona. 
Megrendelhető a szerzönel Obecsén Ilács m. 

— ,Agyonütötte a fa  Gyó.-Diiróban 
a tiuovai erdőben Moldovait Simon Jánost mult 
hó 28-án a fa  agyonütötte. Tekintettel, hogy 
hasonló esetek gyakoriak, a kir. ügyészség 
nyomozza, hogy terhel-e valakit gondatlanság. 

— Mérgezés. Kelly Róbert kómíves 
csikdánfalvi  A boa Istvánuétól vásárolta a te-
jet. F. hó l-én azonban a tejet gyanúsnak 
találta, sőt bár csak egy kortyot nyelt le, rosszul 
is lett tőle. A körorvos megvizsgálván a tejet, 
rájött, hogy gyufaoldattal  van telítve, s azért 
az esetről jelentést tett a hatóságnak : mely 
a tettest nyomozza. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó 
barátoknak és ismerősöknek, kik feledhetetlen 
férjem  elhalálozása alkalmából részvétükkel 
megtiszteltek, ezúton mondok hálás köszöne-
tet. Csikszereda, 1907. julius hó. Tisztelettel: 
ö z v . Nugy  Jakubné. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes" Magyar Általanos Váltó 
üzlet RetiBvenytaiB:iság, Budapest, heti 
jelentése a tőzsdeforgnlomról  eaapénz-

piaorol. 
Iludupest, 1!K)7. jiunus >7. 

A tőzsde a lefolyt  héten hután «/.ottan hunit» 
ságosahh képet nyújtott é* rsuknem nz összes 
intenmrionális értékek, viilmnSnt n helyi értékek 
nagy része kisebb-nagyobb árlolyamjavulást tün-
tetnek lel. 

Ezen javulás kiindulási pontját a külföldi 
tőzsdék kedvezőbb hangulata képezte és remélhető, 
hogy u mennyiben a külföldi  tőzsdék továbbra is 
szilárdak mariidnak, nálunk ís kedvezőbb meder-
ből) log ÍIZ értékpapírüzlet folyni.  Keresletnek ör-
vendtek a inngyar hitel, rimamurányi vnsmii, salgó-
tarjáni kőszénbánya és budapest közúti vaspálya 
részvények, melyek I»—H korona emelkedést értek 
el A mult heti árfolyamokkal  szemben. 

Örvendetes javulást mutat a befektetési  érté-
kek piacza. é. p. nemesak nálunk, hanem az Összes 
külföldi  tőzsdéken Ís. u mi egyrészt a julius! szel-
vénytermiiiussa). i mis részt pedig uzon körülmény-
nyel magyarázható, liogy mindig nagyobb tért. hódit 
azon nézet, miszerint .a péuzviszonyok őszre még-
sem fognak  az étidig várt módon kiélesedni. 

A 4%-os magyar korona járadék !/4°/o, a 4°/o-os 
nmgynr orunyjánulék közel 1/,°;0-knl javult, éa 11 
záloglevelek iránt is nagyobb érdeklődés kezd 
mutatkozni. 

A mai uapon mcglepetésszerUleg liutott az 
Osztrák-Magyar bank lii .-atalos kamatlábának ' / ,%-
kai történt felemelése,  melyet t'Őleg azzal lehet 
indokolni, hogy u jegybank a de visa állomány meg-
védése érdekében tartotta szükségesnek ezen intéz-
kedést. 

A lefolyt  liét legnevezetesebb árfolyamvál-
tozásai a következők voltak : 

Jas. 2D. 27. 
4% magyar korona.áradék . 93.40 90.65 
Sal^ólarjául kóazéuháuya részréuy 571.00 684.00 
Riinaiuuráuyl vasmű részvény 580.00 541.00 
Budapest közúti vaspálya részvény 545.00 66100* 

N Y I L T T É R . 
(E rovatban közlóttekárt nem felelős  u Hzerkcsztfi.) 

Szám 3487—1907. bftő. 
Őfelsége  a király  nevében ! 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 
büntető feiebbviteli  bíróság becsületsértés vét-
sége miatt Lukács"*-Jnliska és társa ellen fo-

lyamatba tett bűnügyet, melyet a csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1907. évi április hó 16. nap-
ján 1907. B. 184—2. szám alatt ítéletet ho-
zott, Lukács Juliska és dr. Zakariás Manó 
vádlottak felebbezése  folytán  az 1907. évi má-
jus hó 24-ik napján "Fekete Imre kir. törvény-
széki biró elnöklete mellett, Báldi Aurél és 
dr. liásky József  kir. törvényszéki bírák rész-
vétele mellett, Szopos Lajos, mint jegyzőkönyv-
vezető közreműködésével megtartott nyilvános 
főtárgyaláson  Lukács Juliska éB dr. Zakariás 
Manó ítéleti indítványának és védelmének 
meghallgatása után vizsgálat alá vévén, hozta 
a következő 

í t é l e t e t : 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 

büntető feiebbviteli  bíróság az elsóbirósági 
Ítéletnek Lukács Juliska vádlottról rendelkező 
részét a B. P 385. §. 1. c pontjábau meg-
határozott semmiségi ok miatt a B. P. 554. 
§. 2-ik bekezdése értelmében megsemmisíti 
és Lukács Juliska vádlottat, - aki csikkarc-
falvi  születésű, csíkszeredai lakos, 48 éves, 
róm. kath. vallású, hajadon, vagyonos, irni-
olvasni tudó niagánzónőt — bűnösnek mondja 
ki a litkv. 261. §-ába:i meghatározott becsület-
sértés vétségében, melyet az által követett el, 
bog; midőn a helybeli kir. tőrvényszék, mint 
polgári feiebbviteli  bíróság dr Zakariás Munó 
felperesnek  Lukács Juliska és társa alperesek 
elleni 945 kor. és jár. iránti sommás perét 
1907. évi február  hó L'K an targyalta. Lukács 
Juliska vádlott dr. Zakariás Manó üg)védet 
ezen meggyalázó kifejezésekkel  illette: „szem-
telen, hunezut, rabló toivaj", ezéit a btkv. 2CI. 
§. alapján az 1892. XXVII törvénycikkben irt 
célokra fordítandó,  15 nap nlatt végrehajtás 
terhe mellett fizetendő,  hellujthatlanság ese-
séa a btkv. 53 iţ a értelmében öt (5) napi 
fogházra  átvált íztatandó ötven (50) korona 
pénzbüntetésre ítéli és a btkv 277. g-n a l a p -
ján elrendeli, hogy ezen Ítélet egész terjedel-
mében a Csíkszeredában megjelenő .CBŰÍ La-
pok" cziinü lapban a Lukács Juliska vádlott 
költségére közzé tétessék. 

Az elsőbiróság ítéletének dr. Zakariás 
Manó vádlottról rendelkező felebhezett  részét 
a kir. törvényszék helyben hagyja. 

I n d o k o k : 
A kir. törvényszék, mint büntető feiebb-

viteli biróság elóit 1907. évi március hó 14-én 
és folytatólag  április llj-án tartott tárgyalás 
alkalmával kihallgatott LnkácB Juliska dr. Za-
kariás Manó vádlottak vallomásából, továbbá 
dr. Tauber József  és Henter Géza tanuknak 
esküvel megerősített vallomásából ténykény-
ként megállapította, hogy midőn a csíkszeredai 
kir. törvényszék, mint polgári felebbezési  bí-
róság 1907. évi február  hó 28-án dr. Zakariás 
Manó felperesnek  Lukács Juliska és társa al-
peresek elleni 945 kor. s jár. iránti sommás 
peiét tárgyalta, Lukács Juliska vádlott dr. Za-
kariás Manó ügyvédnek azon nyilatkozatára, 
liogy általa meg akarta vesztegetni az erdélyi 
erdóipar részvénytársaság igazgatóját Horn 
Móriczot, dr. Zakariás Manó ügyvédet azon 
kifejezésekkel  illette: „az nem igaz, szemte-
len, hunezut rabló tolvaj." 

Minthogy Lukács Juliska vádlott részé-
ről a fent  megállapított tényállás szerint dr. 
Zakariás Manóra vonatkozólag használt kifeje-
zései nevezettre nézve meggyalázok, a btkv. 
261. §-ában megbatározott becsületsértés vét-
ségének tényálladékát kimerítik, 

minthogy a fent  megállapított tényállás 
szerint kétségtelen az, hogy Lukács Juliska 
vádlott a meggyalázó kifejezéseket  nem «tár-
gyi lás alatt levő ügyre, vagy ügyfelekre  vo-
natkozólag használta, hanem azt a dr. Zaka-
riás Manó személye ellen' iráuyitva, sértési 
szándékkal, 

minthogy ennél fogva  az elsó biróság té-
vedett és a B. P. 358. §. I. c) pontjában 
megbatározott semmiséget követeit el akkor, 
mikor azt állapította meg, bogy a vád tárgyát 
képező kifejezések  az ügyre és az ügyfélre 
vonatkozólag tárgyalás alkalmával használtat-
tak és ez alapon a btkv. 266. §-a értelmében 
a bűnvádi eljárás megindítását kizáró okot ál-
lapított meg és a vádlottat a vád alól a B. P. 
326. § 3. pontja alapján, figyelemmel  a btkv. 
266. §-ára, felmentette,  minél fogva  az ebő 
birói ítéletnek Lukács Juliska vádlottról ren-
delkezi részét & kir. törvényszék megsemmi-
sítette és nevezett vádlottat a btkv. 261. 
§-áh:in meghatározott becsületsértés vétségé-
ben bűnösnek moudta ki; a büntetés mérté-
kének megállapításánál ligyelembe vette vád-
lott büntetlen előéletét, izgatott kedélyállapo-
tát, mint nyomatékos enyhítő körülményeket, 
melyekkel szemben sulyosbitót nem látott 
fenforogni,  s ítélte vádlottat a rendelkező rész-
ben irt, mint lettével arányban álló büntetésre. 

Az ítéletnek vádlott Lukács Juliska költ-
ségére a .Csíki Lapok"-ban leendő közzététe-
lének megrendelése a btkv. 277. §-án alapszik. 

A kir. törvényszék tm. első bíróság ítéle-
tének dr. Zakariás Manó vádlottról rendelkező 
részét indokai alapján mégis a btkv. 275. §-ára 
alapított indok mellőzésével hagyta helyben. 

Ezen ítélet jogerős, végrehajtható. 
CsikBzereda, 1907. évi m^jus hó 24-én. 

Jertsák  János  s. k. 
etnSk h. 

Jakab  Jeni  a. k. 
Jegyrf. 



JuihlB 3. C 8 I K I L A P O K 27. szám. 
Sz. 5197—1907. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, luint 

telekkönyvi hatóság Mátyás Istvánnak (udvari) 
Kovács Józsefné  Potyó Rozália társai elleni 
végrehajtásos Ugyélien végrehajtató részére a 
végrehajtási árverés 00' kor. töke s jár. ere-, 
jéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a csik-
szentmártoni kir. járásbíróság területen levő, 
a Kozmás község határán fekvő,  kozmási 1182. 
sz. tjkvben A. + 1091 -9u99 hrsz. ingatlan kis 
korú Kovács József.  Mihály, Krisztina, Anna 
részére 50 KII.. 1213. sz. tjkvben A. f  931! 1 -
9367 ingatlan kiskorú Kovács József,  Mihály, 
Krisztina, Anna részére 1 kor., 7G3. sz tjkvben 
A. -I- 5633 -5630. hrsz. ingatlan kisk. Kovács 
Józ ef,  Mihály, Krisztina, Anna részére 1 kor., 
605. sz. tjkvben A. f  2918-2919 hrsz in-
gatlan kisk. Kovács József,  Mihálv, Krisztina, 
Anna részére 30 till., 2271. sz. tjkvben A. + 
9659. birsz. ingatlan kiskorú Kovács József, 
Mihály, Mihály, Krisztina, Anna részére 8 kor., 
1122. sz. tjkvben A. +. 86H0--8662- hrsz. in-
gatlan kisk. Kovács József,  Mihály, Krisztina-
Anna részére 3 kor. 50 fillér. 

7. A kozmási 23. sz. tjkvben A. + a. 
foglalt  1418. hrsz.,ingatlanra 14 kor, 3037. 
hrsz. ingatlanra 47 kor, 3975. hrsz. ingatlanra 
5 kor., 4095 hrsz ingatlanra 12 kor., 4466. 
hrsz. ingatlanra 8 kor. 4928. hrsz. ingatlanra. 
4 kor, 49 — 70—4971. hrsz. ingatlanra 5 kor. 
5691-5693. hrsz. ingatanra 12 kor., 7878—1, 
hrsz. ingatlanra 10 kor 

8. A kozmási 20. ez. tjkvben A. f  alatt 
foglalt  2154. hrsz. ingatlanra 26 kor., 2360. 
hrsz. ingatlanra 4 kor. 2365—2366. hrsz. in-
gatlanra 2 kor, 2410: hrsz ingatlanra 4 kor., 
2485—2486. hrsz. ingatlanra 5 kor. 5253-2555. 
hisz. ingatlanra 8 kor, 2596—2597. hrsz. in 
gatlanra 3 kor, 2905. hrsz. ingatlanra 45 kor. 
4076. hrsz. ingatlanra 10 kor.. 4112. hrsz. in-
gatlanra 2 kor., 4523. hrsz. ingatlanra 9 kor., 
4949 hrsz. ingatlanra 5 kor., 5766 flrsz.  in-
gatlanra 5 kor., 7405. hrsz ingatlanra 19 kor., 
8359—8361. hrsz. ingatlanra 22 kor, 8927-
8928. brsz. ingatlanra 2 kor, 9657. hisz in-
gatlanra 21 kor., 10434. hrsz. ingatlanra 83 
korona. 

9 A kozmási 1994. sz. tjkvben A. f 
alatt foglalt  1808. hrsz. ingatlanra 6 korona. 

10. A kozmási 2703. sz. tjkvben A. + 
98—101. hrrz ingatlanra 32 koronában ezen-
nel megállapított kikiáltási áron elrendeli az-
zal, hogy az árverés özv. Kovács Ferenczné 
Hasa Krisztinn és özv. Kovács Józsefné  Potyó 
Rozália haszonélvezeti jogát nem érinti. 

1. Az árverésre határnapul 1907. szep-
tember 10. napjának d. e. 0 óráját Koz-
más község házához tűzi ki. 

2. Árverezni szándékozók tartoznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának 10 szá 
zalékát bánatpénzben vagy ovadékképes érték-
papírban a kezéhez letenni. 

Csikszentmárton, 1907. junius 10. 
Gősay Péter, 

kir. albiró. 

Faeladasi hirdetmény. 
Karcfalva  közbirtokossága eladja nyilt 

árverésen a fóldmivelésügyi  miniszter ur 
99796—906 számu rendeletével megadott en-
gedély alapján a csikmadarasi II rész „Kis-
bércz" és „Kisiványos" fenyves  trdórész össze-
sen mintegy 624 8 kat. holdon tövön álló és 
kihasználásra alkalmas összes fát,  melynek 
fenytt  baszonfa  tömege részletes felvétel  alap-
ján, kéreg nélkül n termelési, szállítási apa-
dékok és a hibás fák  és farészekre  esó mére-
tek levonásával 92549 köbméterre van becsülve, 
azon megjegyzéssel, hogy n kikiáltási ár ki-
számításánál a bükk, valamint fenyó  tűzifa  és 
kéreg értéke figyelmen  kivül hagyatott. 

Az eladás céljából folyó  évi jnlina hó 
16-ik napján d. e. 10 órakor Karcfalva  köz-
ség házánál zárt írásbeli ajánlatok tárgyalá-
sával egybekötött nyilvános szóbeli árverés, 
vagyis versenytárgyalás fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár egészben véve 555300 ko-
rona, azaz ötszázötvenötezer háromszáz korona. 

Kihasználási időtartama az erdő átadásá-
tól számitott (10i tíz év. 

Szóbeli árverés megkezdése előtt az ár-
verési bizottság elnökéhez zárt írásbeli aján 
latok is benyújthatók. 

írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű 
bélyeggel és a kikiáltási ár lO'/o-át tevő bá-
natpénznek, illetőleg óvadékképes értékpapírok-
nak, a csíkszeredai m. kir. adóhivatal pénztá-
rába történt letétbe helyezéséről szóló nyug-
tával; az írásbeli ajánlatokban a megajánlott 
vételár számjegyzékben és betűkben is kimu-
tatandó. 

írásbeli ajánlatokban kinyilatkoztatandó, 
hogy ajánlattevő az árverési általános felté-
telek szerint vétetik számításba, illetve fogad-
tatik el s ebben az ajánlattevő feltétlenül  meg-
nyugodni tartozik. 

Bánatpénzzel el nem látott ajánlatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Utúajánlatok vagy késón érkezett aján-
latok nem fogadtatnak  el. 

A fatdmeg  kikiáltási áron alól eladatni 
nem fog. 

Az erdőre vonatkozó részletes térrajz és 
becslési kimutatás, valamint nz általános ár-
verési és részletes szerződési leltételek a ni. 
kir. járási enlögoinlnoksag irodájában Csíksze-
redában és Karefalván  a k izség házánál meg-
tekinthetők. 

Kelt Karefalván.  1907. évi junius 3-án. 
Mihály Mátyás, Mihály István, 

bírt. jugjrzü. bírt. elnök. 
Kosza István, Lőrincz István. 

k.-blró. 4- 5 |>.'iialAriiok. 

2602-907. sz. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatósági bi-
zottságának 3455—906. számu határo-
zatával Csikszenlsimon székhelylyel újjá-
szervezett oltmenti körorvosi állásra, 
melyhez Tusnád, Csikverebes, Csató-
szeg, Cs'ikszcntsimon, Csikszentimre és 
Csiksentkirály községek tartoznak, pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazo-
kat, kik ezen állást elnyerui óhajtják, 
hogy az 1881. évi 1 t.-cz. 9., illetve az 
1876 évi XIV. t. czikk 143. "§ ában elő-
irt minősítést iguzoló okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó 
évi  julius  hó 30-áig  udják be. Eíen 
liatáidő után érkező kérések figyelembe 
nem vételnek. 

J a v a d a 1 III a z á s : 151)0 korona 
évi fizetés,  180 korona lakáspénz. 180 
korona, utazási átalán/, a megválasz-
tandó köroryos és a községek között 
egyezségileg megállapítandó látogatási 
dijak. 

A megválaszlundó körorvos a sze-
géuy betegeket ingyen tartozik gyógy-
kezelni. 

A választás napjától számítolt 15 
nap alatt a megválasztott orvosi állását 
köteles elfoglului. 

A kászonulc.siki járás fószulgnhója: 
Csikszentmáiiou, 1907. junius 24. 

Bartalis Ágost 
2 — B főszolgabíró. 

2602-907. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Csík vármegye törvényhatósági bi-

zottságának 3455—906 számu veghuiá-
rozutával újjászervezett csikszeiiiinárioiii 
körorvosi állásra, — melyhez ('sikmeiia-
ság, Csikszentgyörgy-B inUulva, Csik-
szentmárton, Csikcseketálva. Kozmás és 
Lázárfalva  községek tartoznak, pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazo-
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
liogy uz 1883. évi 1. t.-cz 9., illetve az 
1876. évi XIV. t. cz. 143 § ában elő 
irt minősítést igazoló okmányokkal föl-
szerelt pályázati kéréseiket folyó  évi 
julius  hó 30-áig  ho/zám adják be. Ha-
táridő után érkező kérések figyelembe 
nem vétetnek. 

J a v a d a l m a z á s : évi 1620 ko-
rona fizetés,  240 kor. lakásoénz, 180 
korona utazási áfalány,  a megválusz 
tandó körorvos és u községek közöli 
egyezségileg megállapítandó látogatási 
dijak. 

A megválasztandó körorvos a sze-
gény betegeket ingyen tartozik gyógy-
kezelni. 

A választás nApjától számitott 15 
nap alatt a megválasztott orvos állását 
köteles elfoglalni. 

Csikszentmárton, 1907. junius 24. 

2 - a 
Bartalis Ágoston, 

főszolgabíró. 

Sz. 1505—907. 

Árlejtési hirdetmény. 
Qyergyódítró község elöljárósága 

közhírré teszi, hogy a község központ-
ján, az uj templom térből e célra ki-
szakított helyen építendő róm. kath. 
községi elemi iskola építését, verseny-
tárgyalás utján, a szóbeli árverés mel-
lőzésével a községi képviselőtestület-
nek folyó  hó 17-én tartott gyűlésén 
hozott határozata folytán  kiadja. 

Vállalkozni óhajtók felhivatnak, 
hogy ajánló leveleiket a 44903 kor. 
88 flll.  kikiáltási árnak megfelelő  10 

szálakos bánatpénzzel, vagy óvadékké-
pes értékpapírokkal felszerelve,  — mely 
ben a vállalati összeg számmal és szó-
vul, valamint az is kiírandó, liogy a 
feltételi  pontokat, költségvetést és ter-
vet ismerik és azoknak magukat alá-
vetik, 1907.  julius  Iw  15-én  déli 
12 óráig  a községi birónuk adják b?. 
A beadás ideje iktatandó s a borítékra 
rávezetendő. A jelzett időn tul beadott 
ajánlatok nem fogadtatnak  el; annál is 
inkább, mivel ugyanaz nap délután 3 
órakor a versenytárgyalás meg fog  tar-
tatni. 

A költségvetéséi, terv és feltéte-
lek a hivatalos órák alatt a jegyzői 
irodában iiiegtekiuihetók. 

Ditró, 1907. junius 20. 
A z e l ö l j á r ó s á g : 

Csiky Imre, Zathureczky Bálint. 
bíró. (I - ki'izsé^i j<'i:y/ü. 

K» v jó csilládból való (In 

T 1 a . z s l U L 1 ó z i . s u 
felvétetik 

Pototzky Pál. 
női ésferfl  divatüzleteben, Csíkszereda. 

872—907. sz. 

Hirdetmény. 
A várdotfttlvi  elemi iskola és ta 

nitói lakás javítási munkálataira, a köz-
ségi elö járóság nyilvános és zárt írás-
beli ajánlatiul egybekötött vet suny túr 
gyalást hirdet. 

v versenytárgyalás várdotfalva  koz 
ség házánál 1907.  julius  6 án d.  e. S 
órakor  fog  megtartatni. 

Az Összes javítási niunkálaiok ki-
kiáltási ára 5016 korona. 

Ariejteni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben 
vagy óvadékképes érlékpupirban az ár-
lejtés megkezdése elótt letenni. 
Utó- és távirati ajánlatok- figyelembe 
nem vételnek. 

A k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a : 
Várdotfalva,  1907. junius 16-án. 

Pálffy  András. Márkos Dénes. 
ktirji'ííyzo. Iii tu. 

Két jó házból való fiu 
megfeleíő  iskolai képzettséggel 

h l i z i t tec3a.-u.lo 
felvétetik,  esetleg azonnal 

Rösler és Gábor fióküzlet vaskereskedésében 
Szeke ly -K e r e s z t t u r o n . 

E L A D Ó 
2000 darab kerti tölgy fa-sas  11 — 13. 
11—15 és 12 —16 cm. méretekkel. 
2 20 — 2'50 inéler hosszúságig. Bővebb 

felvilágosítást  nyújt :i -i 
G O L D S T E I N S A M U . MÁLNÁSFÜRDÖN. 

R F K i l ' E L E H K E í l K l , T Ó ! 
Yun szerencsém ii mélyen tisztelt 
helyi és vidéki közönség becses tu-
domására hozni, bogy régi jóhimevii 
első esikmegyei hygieiiikns Iblrász-
iizlctem mellett levő írjouuutv ntala-
* * kitott üzlethelyiségbe egy * * 

ILLATSZER- és PIFEHEKERESKEDÉST 
nyitottam, hol állandóan raktárim 
tartok mindennemű hel- és külföldi 
il lut szereket, az Összes létező arc-
krémeket és púdereket. gyógy- és 
pipereszappanokat, l'oginosókat és 
mindennemű kozmetikai cikkeket. 
Vidéki mcgremleléHek pontosan és 
azonnal eszközöltetnek. I ' tán vét tel 
vagy 4 pénz előleges beküldése elle-
nében bénneutve. Teljes tisztelettel 

F e k e t e Vl lm*», CnlliMzeredn 
— illatszer- és pipere kereskedő. — 

Ü- 1« 2 SS 

5421 — 907. ügyszám v. t.. 

Hirdetmény. 
Maros-Vásárhely sz. kir. város ta-

nácsú közhírré. teszi, liogy a vallás- és 
közoktatásügyi ui. kir. miniszter ur 
ő exellentiájánuk 54372 -907. rendele-
tével Maros-Vásárhelyen felállítani  en-
gedélyezett községi felső  ke r e ske -
delmi i skola első osztálya f.  1907. 
évi s z e p t e m b e r h ó 1-én meguyilik, 
illetőleg abban a tanítás a jelzett idő-
ben kezdetét veszi. 

Beiratási dij 10 korona és az évi 
tandíj 100 koioua. 

Az intézet mellé jövő 1908 — 9. tan-
évben internátus fog  létesíttetni. 

Az iskola megnyitására, illetve az 
intezelbe való felvételre  vonatkozó kér-
désekre addig is, mig az igazgatói ál-
lás betöltetnék, a városi tanács ad fel-
világosítást. 

Maros Vásárhely sz. kir. város ta-
nácsának 1907. évi jnniu-s hó 25-én 
lario l üléséből. 

Dr. Bernády György s. k. 
1 |<ol^úriucsti?r. 

2 drb. vadász-kutya, O O O O O 
1 d rb vadasz-fegyver  (16-os 2 CÍÖTA) 
1 drb. kerekpár O O O O O O 
o ° o OLCSÓ ÁRON ELADÓ. o ° o 

Értekesni lehet r - -
o 2w£clsAr Sándor végrehajtónál, O 

Csikszeredaban.x — • 

Uj! Megnyitás május hó U-én. Uj!_ 

\ ,ran szén.'iH'-íéin u n. é. közönség b. tudo-
mására hozni. hogy a inai modern kor* 

mik megfelelő  és kényelmesen berendezett 

F É N Y K É P É S Z E T I É S 4 * * 
F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E T 
nyilottiim I'otof/.ky  I'ál kereskedő ur ud-
varán iXagy Gyula kereskedésével átellcn). 
Műtermemben az iii eddig nem készített 
legiuüvésziesebh ké|H>k készülnek, úgymint 
fényes,  platináit többféle  színes, továbbá 
selyem és bársonyra (szintén többféle 
s/itihen). porcellánra stb. K* u ni.tr meg-
levő legkisebb ré«:i képekről életnagyságig 
bromezüat é« olajban nagyitok. Keivé te-" 
leket borult időben is eszkü/.lök reggel 
II órától délután <> óráig. Ks mindezt 
oly művészies kivitelben, hegy a legmagu-
snhh miiértő igén veknek meg felel.  — 
felvételek  eszközlése vég--t,t kívánatra vi-
• l.'-kre is kirándulok. Kereskedők részére 
s/állitok tájképes levelező hipokut > hozzá 
a szükséges felvételeket  eszközlöm. — 
A mélyen tisztelt kö- kiváló tiszteleltei : 
z-inség szives pártío- G y u l a i FerODC, 

vagyok fenvképéés.  ' 
6 - 10 

gásár kérv 

Uj! Megnyitás május hó 11-én. Uj! 

Üzlet áthelyezés. 
Tudomására hozom a mélyeu tisz-

telt közönségnek, hogy mosó, vasa ló 
és vegy t i sz t í tó üz l e t eme t Apafi-
ulcza 209. sz. alatti házba helyeztem át. 

A m. t. közönség becses párfogá-
sát kérve, vagyok tisztelettel: 
3-2 H a j d ú P é t e r . 

Répáti gyógysavanyu-
. Y 1 Z 

naponta friss  töl-
tésben k a p h a t ó : 

Niszel Lőiincz 
== és Teaivére = 
•9S faereakedéaében 
= Ceikiseredában. — 

' 5 - 5 2 



Juli os 3. C S Í K I L A P O K 27. alám. 

Urak, hölgyek és gyermekek részére 
julius hó 1-töl uazó mester állal vezetett 

U S Z Ó T A N F O L Y A M O T 
nyitok. — Beiratkozui bármikor lehet 
Zsögöd-fürdön  a péuztárnál. A tanítási 
12 órában van megállapítva. 1'- szám 
tizenkét korona, melybe a fürdési  díj 

is bevan számítva. 
Délelőtt 7 órától 10 óráig hölgyeknek. 

„ 10 , 1-2 „ uraknak. 
Délután 1 „ 4 hölgyeknek. 

4 . 6 uraknak. 
Teljes tisztelettel: 

P á s z t o r y I s t v á n 
Zsögöd-furdó  tulajdonosa. :i 

m 
A U T O M O B I L O K 

« / c e n i ó l y - t e l ío r»x .Hl in»U. 
AMERIKAI ÍRÓGÉPEK 
legújabb .Moüareh", látható írassál 

Husz havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrények. 
Orchestrion, zenélő automa-
t ák (pénz bedobással) es gra-

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
Hoaazu-utca 14. sz. io ->o 

m 

A Z Ő S Z Ö L Ő H A J H A K 
visszaadja az eredeti iljukori BZÍ-
nét a „Rák" hajregenerátor. 

Hölgyeknek és uraknak állandó hajápo-
lásra nélkülözhetetlen a Trifolenm, 
Hajpetrol, Tafolenm,  mely megszün-
teti a hajhullást és .'1 fejbőr  korpásodását. 

Illatszerek, arczkenőcsök, pude-
rrk. — 8<uly szerint — kaphatók 

t"r?banr; Cokaenriitai. Fekete Vilmos 

A Központi Taka rékpénz t&r 
Beszvenytarsasag Cstkszeredaban 

és flokintezete  Bükszádon, 
a legelőnyösebb feltételek  mellett nyújt köl-
csönöket vallókra, kezesek mellett és betáb 
lázasokra. 

Kölcsiint ad továbbá részvényekre, érték-
papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. — 
Koglalkiizik idegen pénznemek bevallásával 
és inindi'ii bankszerű dulgokkal. 

Takarékbetéteket elfogad,  betéti könyvecs-
kére és 1'ti'yó számlára -1'/, °U kamatozás mel-
lett, a IU"/o os t'ikekauiat-adót is az intézclfizeti. 

Bánni v bankszerű felvilágosítással  a leg 
kéttMÚipaL'blien szolgainak a bank kirenilelt 
közegei az intézet helyiségében. 

A „Standard1* életbiztosító társaság fó-
ügynökségi t is az intézet kezeli. 

4 Az igazgatóság. 

Vun szerencsém a u. é. közönség bec-os tudomá-
sára hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen 
(Vasut-uiezii, a truniway elúgazásánál) bel- és 
külföldi  márványokból liung'iitck és csiszoltatok 

S Í R E M L É K E K E T É S B Ú T O R -
márványlapokat. Továbbá raktáron 
tartok: Gránit, Syeilit, Labrador és Andi'syt 
kemény kőzet II síremlékeket, amelyek 
kaphatók 20 koronától 2000 koronái;;. — 
Mind elsó kézből a legolcsóbban szerez 
hetök be. — Ügynökök meilözóscvel kó 
re ni egész bizalommal liozzáu. fordulni, 
mert ez által nagy megtukiiiiiiis érhető el. 

ester, 
B A N . Tisztelettel: NAGY JÓZSEF SHA&TÍ 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883 BAN. 

Betét állomáuy 
Értékpapír késilet 
Tartalékalap 
Alaptőke . 

egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korona. 
200.000 korona. 

H v e l a k a r i l w U « k é k bizt»* r l l i r l y r / é a p . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán 

5—(i°/.-os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kumat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélktll. 

Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-
ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  á tökét, anélkül, 
hogy e cimen bármi néven nevezhető űtánfizetésre  volna köteles. 

Más intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkül kifizet  és konvertál. 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvállal megbizásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra 
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 

nyitva vaunak. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A 9 

THOMASSALAKLISZT 
CSILLAG VÉDJEOYGYEL 

helyesen alkalmazni, min- den növénynek legjobb és 
legolcsóbb frfszforsnvns  mii- ^ J T ^ trágyája.— Kívánatra szak-
*» munkákkal ís Árajánlat- '"•"^-^T™* tal készségesen szolgál 

K A L M Á R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VI., Andrássy-ut 49. szám. 9-20 

a Thomaaphosphatfabriken  G. m. b. H., Berlin, magyarországi yesérképviaelóje. 
Óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljüak  a védjegyre! : : Minden leák ólomaárral és tartalomjelséaael van ellátva. 
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ÁSVÁNYVÍZ  BÉRBEADÁSI HIRPETMÉNY. 
Halási Lajos jogutódainak tulajdonát képező Csikmegyében 

(Krdély) Kászon Jakabfalva  község határában fekvő  — 

KÂSZ0NI BORVÍZ (KÁSZONI FŐKÚT) 
folyó  óvi augusztus hó 1 tol számítandó hosszabb, esetleg rövidebb 
időre bérbeadó. — Bővebb felvilágosítást  nyújt: Balási József  Ér-
körtvélyes (Szatmármegye), Lázár Miklós Csiktaplocza, dr. 
Csiszer Miklós Csik-Szentmárton 

Ajánlkozók kéretnek ajánlataikkal legkésőbb folyó  évi julius 
15-ig előbbi eziinekhez fordulni.  s _ u i 

E l 

S H ? 
^ >dfr  ^ <U» Slfr  SUr xUe xilr 

I I » 

B u l o r v a s á r l ó k s a j á l é r d e k ü k b o n cse le -
k e d n e k . lm e g v l á t o g a t á s i t e s z n e k * * * * 

FOGOLYÁN ENDRE 
MA(Sy BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I-S ZENTGYÖRGYÖN. 
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
Kiilönlcjíosséni'k liánimszrki buloi'kószilmóii.vt'kbcíi. 

Nagy s z ő n y e g r a k t á r . 
Saját kárpi tos műhely. 

Jó hirnevű varrógépek. 
FÉRFI ÉS HŐI PIVATRAKTÁR. 

EB 

oo 

Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete. 
Jeliálogkölcsönöket nyújt 31)0 koronától kezdőd<Meg Tél évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglal»  részletfizetések  e'lenében 10-töl 05 évig terjedő illőre 
4V,° „ alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. .Minden 
kölcsönt a leggyorsabban fulyó-it. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4u/„-kal kamatoztat ós azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeii  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra éj betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó üzlet minden ágával, u. iu.: ^vásárol és 

elad a leginéltányosabb áron 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az első részlet lefizetése 

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. OsztálysorM foelárositó  helye. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre. 14 -52 

Elvállal tőisdai megbizásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „TrieS'.tl általános biztosító társa-
ságot" és eszközöl tiizz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

KilflnC  » l n « » é K a l e K asa K i iHnbb s i i l á r d a á g o P o r t l n n d > C e m e u t e t nJAnl olcn« á r o n n 

Portland-Cement-Gyár Brassóban. 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

NyomttoU Sívnbod» Jdzseí könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1907 
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