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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S a v o b o d a J ó z s e f  könyv- éa paplrkereakedéae, 
hova a lup szellemi részét illető miiiiien közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendői;. 

—= Telefon  hívószám 2. —-

Cselekedjünk. 
A teljed pusztulás képét mutató, vala-

mikor pedig a nemzet karddal és elmeéllel 
harezoló fö  államalkotó tényezőjét, n régi 
középosztályt kellene megmenteni, esetiéi 
ujjal helyettesíteni. Igen, egy tetterős, munka-
bíró, reálisan gouUolkodó, igaz hazatiakhúl 
álló középosztályt kellene teremteni, mely a 
régit helyettesítse, arany kalászt termo föl 
dünket jövedelmezőbbé téve, mivelué a nem-
zeti Tőidet, mely uem kapatva el a modern 
fényűzés  igéDyeitől, a nemzet közép-tőkegyüjió 
elemévé s helyenkint propagálója lenne a 
magyarságnak s az idők során az intrenácio 
nális vagy a nemzetellenes áramlatok meg-
semmisítőjévé nőné ki magát. 

Két kérdés merül fel:  hol van az a va-
gyon, az a nagy földterület,  mely ezt az 
igényt kielégíthetné, s hol vannak a/ok az 
iudividiumok, akik ezt a szerepet betölthetne!: ? 

Az első kérdés megoldásánál, illetve 
egyelőre csak megindításánál a mindenkor ál-
dozatra kész hazatias katholikus egyházak 
inagas klérusának jóakaratához kellene for-
dulni, hogy egyházi javaikat e nagy nemzeti 
czél érdekében hosszú középbérletek alakjá-
ban bocsássák az érdemesek használatába, 
amely tény által egyháznagyjaink anyagi vesz-
teséget abszolúte nem szenveduéuek, mivel a 
kisebb részletekben s igy intenzivebben ke-
zelt birtoktestek a inainál nekik valamivel na-
gyobb és biztos jövedelmet nyújthatnál.ak; 
természetes kiegészítését képeznék ennek az 
e czélra alkalmas állami és közalapítványi 
javak és végül egyes áldozatkész latifundium-
tulajdonosok birtokainak hasonló módon való 
fölhasználása. 

A második kérdés megoldása sokkal ne-
hezebb. Ami magát e kérdés praktikus mag-
vát illeti, vagyis az egyének kiválasztását, 
legelső sorban jogosítva vannak erre az igy 
megoszlott uagy gazdaságok eddig alkalma-
zott tisztjei, a régi földbirtokos  középosztály-
nak egyéni körülményeinél fogva  a földre 
utalt, de körülbelül a nélkül való megbízható 
tagjai; továbbá a már úgyis feles  számban 
levő gazdatiszti osztály érdemesebbjei és végül 
az alsóbb néposztály kisbirtokosai közül az 
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Kéziratok nem adatnak Ttaaaa. 

erre intelligenciájuk és vállalkozó szelleműi-
nél fogva  képességet érzók kiválasztottjai. 

Az affektuálasnál  mindenesetre első sói-
ban az állami omuipotenciához kell foriM-
nuuk. Az állami segítség i>n— . , 

... . , . uzeinUk megindításához 
is a kova»*'-" & 
szükséges hosszú lejáratú s alacsony százaié; 
kos kölcsönök nyújtásában, nz adók czélszerii 
reudezésében. Nemcsak e téren kell a segélj, 
de közgazdaság számtalan ágában, pl. az ér-
tékesítési szövetkezetek hathatósabb támoga-
tásában, az összes biztosításoknak legalább is 
erőteljesebb ellenőrzés alá helyezésében és 
bizonyos korlátok közé szoritásábau, az indo-
kolt adóelengedések megadásában, de sót a 
kitanitâs e kérdésben, a kis- és középbirto-
kosokuak és bérlőknek a katonai kincstár ré-
szére szükséges termények küzvetleu szállitá-
Imn adótartozások javára a megfelelő  helye-
ken, export kertészeti, gyUmölcsészeti és ba-
roiulitenyésztési mintatelepek felállításában, 
sajtgyárak létesítésében, az idők folyamán 
hasonlóhig magántulajdonba átmenő kisebb 
serfözók  emelésében. 

Az elsorolt segélyekkel nemcsak a fóld-
iniveló középosztály egzisztenciája lenne biz-
tosítva, de nagyfokú  javulás állhatna be a 
kisbirtos osztály helyzetében is s a gazdaság-
gal szoros összefüggésben  levő gyárak veze-
tői, esetleg tulajdonosai szintéu czeu egészsé-
ges középosztály számottevő trgjait képez-
hetnék. 

Ne feledkezzünk  meg arról, miszerint a 
középosztály fejlődésének  kérdése, hogy az 
igazán mélyen fekvő  alupokon nőhessen fel, 
involválja a városi iparos- es kereskedő-osztály 
lejlódését is, amely ismét az eddig követett 
politikával szemben épen a vidéki városok 
fejlődésének  hathatós támogatásában leli lét-
föltételeit. 

Tengerrre székely! 
Jó katona volt mindig a székely lovas-

nak, gyalogosnak s fegyverben  töltötte a ha-
tárőrvidék rendszer idején csaknem egész éle-
tét, de a tengert, azt soha sem szerette. 

Volt is annyi bölcsesség m ndenha a 
k. u. k. hadügyminiszterekben, hogy a tenger 
vidék lakosai közül soroztatták a tengerész 

katonákat. Szlavónia és Dalmácia fiai  szívesen 
töltöttek el szolgálati idejüket az árbocok mel-
lett. Ám Szlavouia és Dalmácia sziklás vidéke 
nein tudja eltartaui a monarchia tengerésze-
ItlK'h ll-euuu llllLUIl..!. ... „ IIJVIUUIIUO^UI ,.J 1 a u u 
viselni nem tudó dalmátok százával vándorol-
nak ki nagy Amerikában. 

Legutolsó sorozáson már nem telt ki a 
régi gárdából a tengerész újonc létszám. Scliö-
unich hadügyminiszter kiadta hát a rendeletet, 
mely szerint a dalmátok közül hiányzó újonc 
létszámát a magyar föld  tini közül kell pó-
tolni. E rendelet értelmében a U2. gyalogezred 
hadtestparaiicsnokságáunk területe miudea év-
ben busz lengeiész újoncot szolgáltat. 

Az idén bc is soroztak busz székely fiút 
s októberben elvitték őket a messzi tengerre, 
négy évi nehéz szolgálatra, mely gyötrelem 
és kin a szárazföldi  embernek. 

Nap-nap után érkeznek haza a panaszos 
levelek, melyben a székely tengerészek szen-
vedéseiről, betegségéről esik szó. A három év 
helyett négy évig kell szolgáluiok a császárt 
sósvizen és sótalan kenyéren. 

Célszerű volna, ha valamelyik székely 
képviselő ez ügyben sürgősen meginterpelláluá 
a honvédelmi minisztert. 

Valóságos csapás a munkabíró kézben 
szegény székelységre, ha fiait  négy évre vi-
szik tengerész katonának. 

után vádlottat büuösnek mondották ki 8 ezért a 
bíróság 6 évi fegyházra  ítélte. Ugy ez "úgyász, 
mint a vádlott tudomásul vették ez Ítéletet B igy 
ez jogeins. 

Október hó 30-án, Mucsinik Tódor és Kozeo-
kár .Ián"- 'kast gazdák kerültek az esküdtek elé. 
Az eset az volt hogy Kaja kiütötte Mucsinik szá-
jából a pipát s erre az utcán meglesték Kaját a 
vádlottak agyonütötték. A kir. ügyészség halált 
okozott sulvns testi sértéssel vádolta vádlottakat, 
az esküdtek ebbeli ki is mondták bűnösnek, de a 
védő indítványára megállapították, hogy vádlottak 
cselekményüket erős felindulásban  követték el. A 
bíróság vádlottakat egyenként mástél évi börtönre 
Ítélte. A védelmet dr. Szántó Samu helyettese, 
Kormos Emil ügyvédjelölt látta el. — Az Ítélet 
jogerős. 

Október hó 31-én, ugyancsak halált okozott 
súlyos testi sértéssel volt vádolva László János 
Antalé gycrgyörcmetei lakóa, ki a kerítés miatt 
unokatestvérével összeveszett s azt fejszejével  ugy 
vágta lejbe, hogy belehalt Ezért az esküdtbíróság 
vádlottat, dr. Szántó Samu helyettese Kormos Emil 
ügyvédjelölt védelme után, 4 évi fegyházra  Ítélte. 
Az Ítélet jogerős. 

A mostAni ülésszak is tanulságot szolgálta-
tott arra nézve, hogy millél tovább, mind több és 
több a büntettek száma, szomorú jeleuség. Gyöke-
res javításra van szükség. Gondolkozhatnának e 
lölütt inái- egyszer a szakkörök. 

Esküdtszéki tárgyalás. 
A luult számunkban röviden ismertettük a 

ileni ülésszak bnu letárgyalt ügyeket egén zen ok-
ef  hó 29-ig heziuVilng; alább a még hiányzó 

három ügyet, illetve ezen három Ugy tárgyalási 
menetét közöljük. 

Október 2tl-én némi változatosságban volt 
része a hallgatóságunk, atnennyibeu nem a nálunk 
már megszokott és mondhatni közönségessé vált 
emberölés, hanem a btkv. 422. § ába ütkÖzü gyuj 
togütás bűntettével foglalkozott  az esküdtbíróság. 

Az ügyész Jenci László, Tubák Mihályt vá-
dolta fenti  bűncselekmény elkövetésével, mivel ne-
vezett vádlott Kászonjakab falván  apósának László 
Józsefnek  a csűrét IV'lg} njíottu, istállójának felgyuj 
tását pedig megkísérelte. 

Az esküdtek a vádbeszéd és dr. Botár Benő 
ügyvédjelölt által előadott védelem meghallgatása 

A Mely SzövetséE jepzőlönp. 
Most küldte szét a Székely Társaságok 

Szövetsége f.  évi augusztus hó 6-án Szamos-
újváron tartott közgyűlésének jegyzökönyvét 
minek alapján hozzáláthat a határozatok vég-
rehajtásához. A jegyzőkönyv 79 nyomtatott 
oldalra terjed, sok fontos  dolgot tartalmaz, mi 
az erdélyrészi magyarság bajaira s azok or-
voslásának módozataira vezet. Elején Deák 
Lajos kir. tan. elnök általános vonatkozású 
elmefuttatnsa  érdemet, figyelmet,  melyben a 
nemzetiségek hűtlenségére mutat, akik bár va-
gyonukat. intelligenciájukat magyar kézből 
magyar támogatással vették, hűtlen fajoak  bi-
zonyultak és bizonyulnak ma is, akik ellen te-
hát nemcsak védekezni, hanem immár valósá-
got küzdelmet kell folytatni  a minden téren 
magárahagyott erdélyrészi magyarságnak. 

A Székely Szövetség eme küzdelmeinek 
egyik zászlóvivője, már eddig is jelentékeny 
érdeklődést és erőt kötött pr 'grammjához. Han-

A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Z A J A . 
P á l g a a d a . 

Pál gazda szól: „No, anyjukon], 
Kajla borjut behajtom a vásárra; 
Istrimfliszár,  ládafia. 
Üres biz' a, elillenék az ára; 
Az interért szorít Iczig, 
Itt a fertály,  az adó, 
Aztán meg ni, fékomadta! 
Kopottas ám rajtad is a viganó. " 
.Igaz biz' a, mind szent igaz!" 
— Mond az anyjuk — „S leginkább a viganó; 
Nem kétéves, mint az inter, 
Menyasszonynak készítette a szabó. 
Kajla, Kajla! — mondja búsan 
És szeméhez emeli a kötényét. — 
Babos iögyön a viganó, 
Jól mögnézze a színét, fényéti 
Vigan rúgja Kajla a port, 
Pál gazda meg búsan ballag utána. 
Kézzel-lábbal, bottal számol: 
A viganót sehogyan uem tanálja, — 
A fél  borjú interbe megy; 
Másik felit  pedig viszi az adó, — 
Századszor is számolja már:. 
Nem telik ki sehogy sem a viganó 1 
Újra kezdi, izzad bele: 
— Ha kilátná egy lábának az árat 
S hogy nem futja,  dühbe gurul, 
S nagyot üt a Kajla borjú farára; 
Kajla pedig fordult  egyet, 
Fordul kettőt s az utszélun elterül... 
Mit tehetvén Pál egyebet, 
Ott a csárda, búfelejtni  bekerül. 

Palatin UJ József. 

I t B e a d i i i 
— A „Csíki Lapok" eredeti tárczája. — 

irta: Palatinul Jóaaefné. 

Az illattól terhes májusi levegó rózsa-
színű bárányfelhőket  kergetett tova az égen. 
Valami bűbájos megelégedés ömlött el az 
egész mindenségen. Mosolygott az ég, kacza-
gott a természet. A rügyező lombok, nyíló 
virágok, dalos madarak, pajkosan csobogó pa-
tak, mind-miud szerelemről, boldogságról re-
géltek. — Akkor találkoztak a fiu  és leány. 
Az élet ébredő tavaszán, telve hiltel, remény-
űvel mindkettő. A rózsaszínű hályogtól, mely 
szemükre borult, liogyun is láthatták volna 
az élet hétköznapi oldalát? Amely küzdelem-
mel teljes mindazoknak, akik a rideg valósa 
got látják. 

Ók ezt uem látták. Ks ez volt a vétkük. 
Megszerették egymást azzal a szerelemmel, 
ame y csak a jogát először követelő bohókás, 
fiatal  sziv kizárólagos kiváitaága. Azzal a 
szerelemmel, amely nem ismer előítéleteket, 
nem keresi s fényt,  rangot és vagyont, nem, 
semmit a viszontszerebneu kívül. Nem is ke-
resték egymást soha. A szeszélyes sors vélet-
len keresztezte utjokat. Az a kiszámíthatatlan 
sors, amely állandóan jóságos, néha pedig ke-
gyetlen, irgalmat nein ismerő. 

És boldogok voltak, amilyen boldogok 
csak az első szerelmesek lehetnek. A férfi 
boldogsága határtalan volt, ha látta a lenge 
termetű leány élettől duzzadó harmatos, arczat, 
ha hallotta dallamosan zengő szavát. Ks bol-
dog volt a leány, ba belenézhetett a férfi 
mely tUzIl szemeibe, ba közelében érezhette 
magát szerelme osztályosának, aki vele ka-
czagott és építgette a csodásabbnál csodásabb 

légvárukat, ainelyuek legerősebb alapja volt 
nz élet kálváriáját nem isinerő szivek hite. * • 

• 
— Boldoggá, nagyon boldoggá teszlek. 

— suttogta lázas ajakkal a férfi.  Királynőm 
leszel, hűséges szerelmem soha el nerc ham-
vadó sugaraiból tündéri koronát, igaz gyön-
gyöktől ékeskedő koszorút fonok  homlokodra, 
én pedig rniut hűséges rabszolgád térdelek 
pónod zsámolyánál. 

— Királyom leszel 1 — mondta remegő 
hangon a leány. 

— Megóvlak -zellőtől, vihartól; elrejte-
lek a világ léha szellemétől, ne ismerd meg 
soha. Árnyas kis völgyben lesz a tanyánk, 
elrejtve mindenektől, ahova a világ nem ha-
tolhat be, hogy szentségtelen kezekkel elra-
boják ártatlan lelkednek hímporát, — foly-
tatta ferrfi. 

Egy álom lesz az életünk, melyből soha 
nem lesz fölébredés,  — toldotta meg a leány. 

Azután folyt-folyt  a szó, mely belefúlt 
az első édes szerelmi csókba . . . 

A napok teltek-multak, suhanó szelek 
szárnyán rebbentek tova. Elmúlt a tavasz, 
az édes bűbájos tavasz, vele a gyöngyvirág, 
ibolya illata. Elmúlt a perzselő nyár s bágyadt 
őszi napsugarak köszöntötték a bnjnalt. Komoly 
férfin  lett az ifjúból  is. A leány pedig fesló 
bimbóból rózsává fejlődött.  Amannak mintha 
mintha végig szántott volna a homlokán az 
élet, barázdák jelentek meg; a leány még 
mindig bamvas arczán pedig az a bizonyos 
érdekes sápadtság ömlött végfg. 

A nap még fónragyogott  az égen, Bzórta 
még alá fénysugarait.  Oh, de ezek a sugarak... 
Bágyadt a hatásuk, nincs semmi Bzintlk, in-

kább az enyészet, az elmúlás szólalt meg be-
lőlük, mint az élet, melyet sivárnak, végtele-
nül ridegnek talált a férfi  is, a leány is. 

Tempóra mutantur.'. . 
A férfi  ideges gyorsasággal mérte végig 

a szegényes garcon lakást. Kétségbeejtő gon-
dolatok kergették egymást agyában s a gond-
terhes redők megsokasodtak homlokán. 

— Adósa vagyok, igen, adósa. Tartozom 
neki az ígéretem beváltásával. De hogyan Je-
lictem meg, ha mindjárt őrülttül szeretem ia I 
Be kell látnia a helyzet lehetetlenségét. Hi-
szen okos leány és elvégre is elmultak nz ál-
mok, a bohókás ábrándok korszaka. A tavasz 
sem tart örökké, a virág sem nyit ősszel, a 
szerelem se . . . 

Elakadt a szava. Csak lépései gyorsul-
tak meg. Majd odalépett az ablakhoz és hom-
lokát, amelyen kidagadtak az erek, odaszorí-
totta a hideg üveghez. Tekintete beléveszett 
az üres, semmitmondó szürke levegőbe. 

— Ej, de mit tépelődöm! Komoly férd 
vagyok. Félre a holdvilágfaló  szentimentáliz-
mus8al! A könnyek nem táplálnak, hálátlanul 
fizet  az érzékenység. De az ígéret, a férfias 
Bzavam. amire oly sokszor és büszkeséggel 
hivatkoztam, hogy szeretem ót a szerelem 
veetatüzével! S hogy szerelmem nem ismer 
akadályokat. Még a nyomort Bel A nyomort? 
Neki a nyomort? Szerencsétlen szánandó te-
remtés, akinek oly mostohán fizet  a sors! A 
nélkülözés nem táplálja a szerelmet. Es az 
éveken át hazudott jólétet akarom vele meg-
osztani? Ember, ember, mit mUvelsz? Az 
volna a Bzerelem, hogy annak, akit midenek 
fölött  szeretsz, koldus kenyeret adj a kezébe ? 
Száraz kenyeret, amit keserU könnyek áztat-
nak ? Nem, nem, ez nem szerelem! De nz 
ígéretem, a szavam, a férfias,  komoly sza-
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goztatja azonban, hogy már Bok egyesületnek 
kell a zászló alá csoportusuloi, hogy a küz-
delem minden vonalon, hegy- völgyeink min-
den zygában eredménnyel folytatható  legyen. 

ErdekeB adatokat tartalmaz Máthé Jó-
zsef  főtitkár  jelentése. Hazafias  felindulással 
ostorozta a Szövetség keretéből kimaradt tár-
sadalmi Bzerveket, melyek miatt intenzív mun-
kát végezni, még nem lebet, pedig annak már 
itt van a 12-ik órája. 

A Szövetségnek fő-  és alispán, polgár-
mester és országgyűlési képviselő tagjai sem 
teljesitik mind bensőséggel hazafias  köteles-
ségüket. Jelentést lesz továbbá a Szövetség 
határozatainak végrehajtásáról és azokról az 
eredményekről, melyeket a mozgalomban el 
értek. Mindez kevés a minden oldalról tapasz 
talt bajok orvoslására. Tehát ó is a társada 
lom tömörülésének szükségét hangoztatja. 

A közgyűlésnek legkiemelkedőbb pontja 
gróf  Bethlen István orsz. képviselő, mezőségi 
nagybirtokos előadása volt a mezőségi magyar-
ság megmentéséről. Kétségtelen adatokkal mu-
tat rá a magyarország pusztulására, erejének 
hanyatlására; a nemzetiségek, különösen az 
oláhság elünyomiilására S e/ért a mezőségi 
magyar birtokos osztályt, n közigazgatás sze-
rint a papokat és tanítókat teszi felelőssé,  rá-
mutatván végzetes mulasztásaikra. Előadásá-
nak koazekveuzióiban utat mutat a hibák javí-
tására, a bajok orvoslására. Ennek kapcsán 
határozatot hozott a Szövetség, hogy prog-
rammot dolgoz ki, a mulhatlan teendőkre. A 
tervezet kidolgozására gróf  Betlen István el-
nökltte alatt Marostordából: dr. Sárkány Mik-
lós ügyvéd. Szolnokdobokából Köpeczi Nagy 
Lajos főszolgabíró  és Dömötör János főgim-
náziumi tanár; Beszterczenaszódból Puskás 
Ferencz és Balázs József  ev. ref.  lelkészek-
ből álló bizottságot küldött ki, melyet ki-
egészít Kolozs-, Tordaaranyos és Kiskükülló, 
valamint a többi veszélyeztetett megyék sze-
repvivőivel. E programra tárgyában folyamat-
ban vannak a tanácskorások; megkerestettek 
a várraegyék fő-  és alispánjai, gazdasági egy-
letei, hogy csatlakozásukkal auoak sikerét 
biztosítsák. 

Újból tárgyalás alá vette a szövetség a Ko-
lozsvár—Maros-Vásárhely—Székely-Udvarhely, 
Sepsi-Szentgyürgy—Constanca-felé  tervezett 
transervalis vasul s több kisebb, köztük a 
Szamosujvár- marosvásárhelyi vasút kérdését. 
Mert a bajok forrásának  egj felöl  és főként 
azt tartja, hogy Erdély vasuthan szegény s 
magyar vidékei szándékosan elkéstettek, 
mi miatt sem gazdaságilag, sem kulturailag 
nem áll a fejlődés  azon fokán,  honnan a hely 
zetet dominálhatná. E vasutak vonalán minden 
érdekeltet megmozdít és munkára hiv a Szö 
vétség. 

Tárgyalta az erdélyreszi iskolák állauo-
sitásának, i-gy háziipari közraktár felállításá-
nak kérdését is. Sajnos, ugy látszik, minden-
hez hiányzik a pénze: Igy a Szövetség nem 
tehet egyéb, miot az erdélyrészi társadalom 
élő lelkiismerete, amely megszólal, biztat vagy 
ostoroz mindenütt, ahol baj van ; javaslatokat, 
terveket boz, a munkát oszt mindazoknak, 
akiket a végrehajtás terhe kötelességszerű-
i g illet. 

Nemes felbuzdulással  és kitartással végzi 
a Szövetségért a munkáját évről évre. Méltó, 
hogy a kormány és az alájarendelt hatóságok 
minden vonalon, minden eszközzel támogassák. 
Ezekre a feladatokra  más szervezel uem vál-
lalkozott. Nem is vállalkozbatik. A társada-
lomnak kell megmozdulnia s kell ébren vi-
rasztani a megnőtt bajok mellett, hogy el ne 
nyelje Erdélyt a nemzetiségi áramlat. 

Midőn tehát eliaraeijük a Szövetség misz-
sziójának szükségét, dicsérjük hazafias  mun-
káját B ajánljuk minden jó magyar haznli figyel 
mébe és támogatásába. 

Aki Szövetség erejét neveli, követ tart 
a keleti báatyák erősítésére, Erdélyt visszahó-
dítani segit Magyarországnak. 

Nagy és szép cselekedet I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— S z e m é l y i b i r . Gróf  Mujláth Gusztáv 

Károly v. b. t t., erdélyi püspök, október hó 31-én 
Csiksomlyóra érkezett, a tanitóképzíl-iiitézet tanul-
mányi ügyeinek megvizsgálására. Érkezésekor Csík-
szeredában az állomásnál a képezdei tanári kar élén 
Karácsony .József'  igazgató üdvözölte. Csiksomlyón 
pedig az érkező topásztort a főgimnázium  tanár-
testülete é> ifjúsága  várta, akiknek nevében Pál 
Gábor igazgató szép szavakban fejezte  ki azt az 
örömet, melyet mindnyájan éreznek, hogv szeretett 
lopásztorukat újra körükben láthatják, bélntán a 
főpásztor  vecscrnyét tartott és beszédet intézett a 
főgimnázium  és képezde ifjúságához. 
gynkon szeftt  gyónást cs Tutrofast  s 
ifjaknak,  mint oly óvszert, amelyei élve majd év 
végén nem lesz okuk bánattal tekinteni vissza egy 
elvesztett esztendőre. E hó 1-én a képezdei nö-
vendékek u nagy misén a gyászmise részeit a 
Gregorián-ének szerint énekelték, bizonyságot téve 

föpásztur  előtt, hogy kántori kiképzésük jó uton 
halad. Másnap a tauitóképző-intézet «növendékeinek 
tanulmányi előmenetelét vizsgálta meg. (.'siksomlyó-
ról e hő 3-án Kézdi vásárhelyre távozott, l'tjában 
László Polykárp definitor,  gr. Mikes Jáuos plébá-
nos, Balog József  hittaoár stb. kisérték. 

— A főgimnázium  áthelyezésének 
Ügye. Mint értesülünk, Kállay Ubul vármegyénk 
agilis főispánja  Stimegi Vilmos országgyűlési kép-

i síelővel közbenjárt gróf  Apponyi Albert minisz-
ternél, hogy a gimnázium épület felépítéséhez  szük-
séges 70.0H0 koronát illessze bele a kultusztárca 
jövő évi költségvetésébe. A miniszter sajuálattal 
tudatta, hogy ezt a költségvetés kész volta miatt 
most már nem teheti, de megígérte, hogy az 190U. 
évi költségvetésbe feltétlenül  fel  fogja  venni. A 
költségvetés részletes tárgyalásánál azonban — mint 
más oldalról értesítenek — vármegyénk több kép--
visclője fel  fog  szólalni, hogy már az 1M0K. évi 
költségvetésbe illesszék bele a 70.000 korona több-
letet. S lehetséges, hogy ez meg is lbg történni. 
l>c ha ez nem is történnék meg, a miuíszter kö-
telező Ígérete, hogy az ltHJÍl. évi költségvetésbe 
beleilleszti u kért összeget, lehetségessé teszi, hogy 

épitkezést a jövő tavasszal megkezdjék s ez. 
által uz áthelyezés ügye végleg elintéztessék. 

— Az nj vasút orvosa. A madéfalvH 
gyergyószcutniiklóai vonal még nem indult meg. 
azonban pályaorvosa már vau. fi  tisztségre Kos-
suth Ferenc kereskedelmi miniszter, Nagy I^ajos 
gyergyiszeutmiHósi orvest nozezte ki. ^ 

— Kinevezések. Őfelsége  ditrúi Pus-
kás Álmos budapesti és Hutiray Gyula csík-
szeredai m. kir. houvéd hadnagyokat főhad-
nagyokká léptette elő. 

— Áthelyezés Miot érteslilUuk Gál Imre 
és Hungvirih Géza helybeli m. kir. honvéd 
hadnagyok előbbi Fogarasra, utóbbi Brassóba 
belyeztettfk  át 

— Csikvármegye közigazgatási bi 
zottsága rendes havi ülését folyó  évi novem-
ber hó 11-én délelőtt 10 órakor a vármegye-
ház kisebb tanácskozási termében tartja meg. 

— Iskolalátogatás. Dr. Balló Utván 
kir. tanfelügyelő,  a vármegyei polgári leány-
iskolát folyó  évi október hó 30. és 31 én meg-
látogatta, mely alkalommal ugy a tanmenetet. 

vam ! . . . Eh, mit 1 Könnyelmű voltam; meg-
gondolatlan ifjú,  ki a gyermekkor bűbájos vi-
lágában. a rózsaillat mámorától nem láttam a 
töviseket Ifjú  voltam, meggondolatlan, köuy-
nyelmü, talán bolond is. Ks... és ó is gyer-
mek volt. Hazudtunk egymásnak, még a sze-
relmet -is hazuituk. Es a vétkes mégis én va-
gyok I Hogy nem állottam oda eléje éa nem 
vallottam meg neki nyíltan, férfiasan:  „Sze-
gény vagyok, nagyon szegényt A bolondos 
szerető azivemen és két munkás karomon kí-
vül nincs egyebem, nincs Bemmim! A aors-
harag csak az enyém éa a verejtékes falat, 
amit csak napról-napra teremtek az asztalomra. 

megvizsgálta. A 
részvételével ér-

igen jó hatást fog 
"lás 

megi 
- AUAÍÍII után már -•- —gSKasziant 

tek se igen jut az éltető sugárból. Hajh, más-
ként volt régen 1 Ilyenkor jött rendesen és 
tolvajraódra lepett meg a csipkefüggönyök 
mögött. Lágy volt az ölelés?, simogató a te-
kintete, csókos a szava... És most? Másként 
van . . . Értem, nem lehetek az övé. A sze-
génység, a nyomor... Pedig mennyire szeret I 
Álom volt, Bzioes álom, ami szertefoszlott  az 
ébredéssel, mint annyi Bok millió. Caalóka ál-
mok, hívságos ábrándok, összeomlott légvárak, 
amelyek romhalmaza alatt két öaszetörött 
vérző sziv vonaglik, amíg a ránehezedő súly 
alatt elhal. De minek két aziv? Minek rántsa 
magával a vizbefuló  megmentőjét, aki elszán*. 

az iskola berendezését 
atás után a tantestület 
letet tartott. 
— Esküvő. Fehér Károly szinkerüle-
ek kedvelt színigazgatója f.  hó 3-án ve-
oltárhoz Csikdelnén Szebeny Albert ked 
lányát Elizt. 

i — Caainó estély. Az .Uri Casinó" vi-
gatl bizottsága nagy érdeklődéssel néz első 
cnfcó  estélye elé. A kibocsátott meghívó ivén 
m/eddig is több mint GO résztvevő aláírás 
\á. Mint értesülüuk, a vidékről is többen részt-
vfczuek. 

— Körorvos választás. Folyó hó 4-én 
alesikszentniártoni körorvosi álllás betöltet-
vái, arra Czirják Ambrus ny. m. kir. honvéd-
eiredorvos egyhangúlag választatott ineg 
I — A gyergyószentmiklósi arányo-

sítás A sok izgalom, aggodalom véget ér 
Gyergyószentmiklnson s maholnap birtokába 
veheti minden ember az ót megillető arány-
részesedését. — A tábla az összes felebbezé-
seket elutasította s még csak egy forumot 
«AI megfusson  a sokat zaklatott ügy, mely a 

- V" V - - "*»uíyia?onyra 
gyakorolni. AzitgJ in-n 
semminemű akadály sera fogja 
a további gyors menetet. 

— AB erdólyrészl birtokrendezés. 
Az igazságUgyi bizottság a napokban tartott 
ülésén foglalkozott  az erdélyrészi birtokrende-
zéséről szóló javaslattal. Holló elnöklete alatt 

bizottság tagjain kívül jelen volt GUnther 
igazságügy-miniszter és Meskó László államtit-
kár. A törvényjavaslatot Ferenczy Géza elő-
adó ismertette. A bizottság a javaslatot álta-
lánosságban és részleteiben elfogadta. 

— Lila urnák. Miudenazentek ünnepén 
és halottak napján a József  főherceg  szana-
tórium egyesület, melyhez hasonló humánus 
egyesület Erdélyben most van alakulóban, Csík-
szeredában is állított fel  lila urnát, hogy abban 
összegyűjtsék a jó szivek adományai a sze-
gény tUdóbajosok számára. A lila urna a te-
metőben volt felállítva  és a halottak koszorúja 
egy-egy virágszálának fillérei  szép összeget 
eredményezett a kegyeletes célra. 

— Kinevesés. A pénzügyminiszter Csi-
szér Abel csíkszeredai m. kir. adóhivatali gya-
kornokot ideiglenes minőségben adótisztté ne-
vezte ki a világosi adóhivatalhoz. 

— Beszámoló a szomszédban. Szé-
kelyudvarhely képviselője, dr. Kovács Albert 
szombaton délután beszámolót mondott meg-
bízóinak. Szólott a politikai helyzetről, termé-
szetesen a kiegyezést megszavazza, mert ezidő-
szerint annál jobbat nem köthetett a kormány. 
A beszámolón résztvevő polgárság ezután bi-
zalmat szavazott a képviselőnek, a kormányt 
pedig Üdvözülték. 

—Vármegyei általános valasztások. 
Csikvármegye főispánja  a közeledő általános 
tisztújításra 919 —907 fi.  szám alatt a követ-
kező pályázati hirdetményt tette közzé: Csik-
vármegye törvényhatóságánál szervezett éa a 
folyó  év december havában tartandó általános 
tisztújító közgyűlésen választás által betöltendő 
összes tiszti állásokra a vármegyei ügyviteli 
azabályzat 2. §-a alapján pályázatot hirdetek 
és felhívom  pályázni óhajtókat, hogy pályá-
zati kérvényeiket hozzám legkésőbb folyó  év 
deczember hó 7-ig bezárólag adják be, vagy 
pedig személyeB jelentkezés esetén abbeli be-
jelentéseiket ugyancsak a jelzett időig tegyék 
meg, mert a kéBŐbbi beadványok, illetve be-
jelentések figyelembe  nem foguak  vétetni. A 
pályázati kérvényhez, akik Csikmegye szolgála-
tában nem állanak, az 1883. évi 1 t.-cz.-ben 
előirt képesítettségüket igazoló okmányaikat is 
csatolni köteleaek, mig a vármegye szolgála-
tában álló pályázók pályázati törzskönyvi lap-
jaikkal hivatalból lesznek felszerelve.  Az egyes 
állásokkal járó iltetmények az 1904. évi X. 
törvényezikkben vannak megállapítva. A pályá-
zati kérvények beadásánál a vármegyei ügy-
viteli szabályzat 4. §-ban előírtak irányadók. 
Csíkszereda, 1907. november 2. Kállay Ubul, 

— A vármegye törvényhatósági bi 
zottsagának legtöbb adót flsetAL  A vár-
megyei állandó bíráló választmány folyó  évi 
október hó 31-én Fejér Sándor alispán elnök-
lete nlatt tartott ülésében a beérkezett feleb 

és amibíl néked csak morzsa se ju,'. MerNţ bátorsággal akarja szerettét az összecsapó \ bezéaeket felülvizsgálván,  a törvényhatóság 
a tarsadalom, a humánus, a könyörületes tár- • ••• - ' • • — - - 1 - ' Q I---
sadalom nem hagyja éhen veszni a soraüldö-
zötteket aem; . de egyben a Tűiébe ordítja, 
hogy: sok az eszkimó, kevés a fóka!" 

— Késő, késő! Nem, ó ezt ineg fogja 
érteni és nem vádolhat, de áldhat, hogy meg-
mentettem a kárhozattól. A kárhozattól? Hát 
nem-e a szivét, a lelkét gyilkoltam meg, ha 
bevallom neki a valót? Mit tegyek hát? To-
vább is áltaaaam, hogy annál nagyobb legyen 
a csalódása? Hitegessem, hogy várjon audig, 
mig a szerencse kedvez? Ezt habozásnak te-
kinti a az a gyilkolás többi módjánál semmi-
vel aejn humánusabb. Mit tegyek hát Istenem! 

Es a férfi,  az erőa férfi  kétségbe ,esve, 
megtörötten támolygott ki a szobából. És el-
indalt a leányhoz. 

A leány ott állott az ablaknál. Nézte, 
nézte az elárvult pelargónia fakó  leveleit. 
Szomorúan, bánatosan és arczárói fájdalmas 
lemondás tükrözött. 

— Igen, ti az én virágaim vagytok, sze-
génység virágai Még a Bonunk is közös. Nek-

hullámok árjából kiragadni. Nam, a hullámok 
még nem csaptak össze, csak közelednek fé-
lelmetes gyorsasággal. Látom a felém  nyúló 
mentő kezet. De nem nyúlok utána. Hanem 
legyűröm a halálfélelmet  és belévetem magam 
az árba. Hadd csapjanak össze fejem  fölött, 
temessenek el. És ő majd meg fog  siratni. 
Azután elfeled;  oh, az idő meggyógyít min-
den Bebet! És talán idővel rá fog  arra ÍB ta-
lálni, akit bennem elveszített, vagy talán nem 
is birt. A pusztulás egy. Miért a lassan ölő 
méreg, ba a halál hamarabb válthat meg a 
szenvedésektói? A gjilkoa sem várja meg a 
hóhért, ba maga vethet hurkot a nyakára. * 

Hogy mi a nóta vége? Tragédia, szo-
morú tragédia, amely megiamétlődik nap-nap 
után. És ki a bűnös a tragikumért? Azok, 
akik mindenképen megbűnhődnek? Vagy?... 

Ez is azon kérdések közé tartozik, 
amelyek első helyet foglalnak  el a megold-
hatatlan problémák sorában. 

legtöbb adót fizetőinek  1908. évi névjegyzékét 
az alábbiak Bzerint állapította meg: 1. Márton 
bajos, Gyergyószentmiklós. 2. Mélik István, 
Gyergyóremete. 3. Balog István, Gyergyóujfalu. 
4. Smilovita Zélig, Qyergyóholló. 5. Veress 
Sándor, Ditró. 6. Cziffra  Mihály, Gyergyóazent-
inlklóa. 7. Mikó Bálint, Zsögöd. 8. Puskás 
Adolf,  Gyergyószentmiklós. 9. Mózes Berku, 
Gyergyószentmiklós. 10. Urmáucy János, Ma-
roahéviz. 11. Kóródi Mihály, CsikszentmiklóB. 
12. Dr. Szathmáry látván, Ditró. 13. Pap Do-
mokos, Csíkszereda. 14. Bece Antal, Csíksze-
reda. 15. Rótli István. Gyergyóalfalu.  16. Sáska 
Kajtán, Gyergyószentmiklós. 17. Ágoston Ágos-
ton, Gyergyócaomafalva  18. Muszka Demeter 
Gyergyóvárhegy. 19. dr. Tiltscher Ede, Gyergyó-
szentmiklós. 20. Farkas Lázár, Csíkszereda. 
21. Mélik Andor, Gyergyóremete. 22. Mélik 
Bogdán, Gyergyóiemete. 23. dr. Bocskor Béla, 
24, Élthes Zsigmond, Csíkszereda. 25. Merza 
Vilmos, Gyergyószentmiklós. 26 Köllő Ignác 
Marosvásárhely. 27. Kovács Lajos, Gyergyó-
szentmiklós. 2a Dobál Gergely, Gyimesfelső-
lok. 20. Hánya Kristóf,  Csikrákoa. 8a Vákár 

László, Gyergyóazentmiklói). 31. Gecő Béla, 
Csíkszereda. 32. Heim Ábrahám, Gyergyótöl-
gyea. 33. Zakariás K. Antal, Szépviz. 34. Gál 
Józaef,  Csíkszereda. 35. dr. Szent péterí Kris-
tóf,  Erzsébetváros. 36 Friedlánder Lajos, Caik-
szentkirály. 37. dr. CsiBzér Miklós, Csikazent-
márton. 38. Száva Kristóf,  Szépviz. 39- Simon 
Márton, Gyergyóbékás 40. Krauzz Mihály, 
Csikszentdomokoa. 41. dr. Nagy Béni, Caiksze-
reda. 42. Nagy János Balánka, Gyimesbükk. 
43. Szebeny Péter, Szépviz. 44. Ferenczy Ká-
roly, Gyergyószentmiklós. 45. Szőcs lstváil, 
Csikdánfalva.  46. Gyalókay Sándor, Csikaze-
reda. 47. Htjim Simon, Gyergyótölgyes. 48. <ir. 
Fejér Antal, Csíkszereda. 49. dr Todor Béla, 
Gyergyószentmiklós. 50. Jánosi János, Gyergyó-
ujfalu.  51. dr. Dohribán Antal, Gyergyószent-
miklós. 52. Pál Sándor, Gyergyószentmiklós. 
53. Bogdán István, Gyergyószentmiklós. 54. T. 
Nagy Imre, Csíkszereda. 55. Balázs Dénea 
Csiktiiploca. 56. Száva Antal, Csíkszereda. 
57. Lázár János, Gyergyószentmiklós. 58. dr. 
Tauber József,  Csíkszereda. 59- Gergely Andor. 
Gyergyószentmiklós. 60. dr. Filep Sándor, 
Csíkszereda. 61. Szopos Elek, CsikBzereda. 
62. Szncsvay Imre, Csíkszereda. 63 Kará-
csony János, GyerpyóazentiniklÓB. 64. Fejér 
•raroo, í.w.pviz 65. Bocsáncy János, Gyergyó-
szentmiklós. 00. oo<-,ii Utuón. CsikBzereda. 
67. dr. Fodor Antal, Csikszereda. 68. Eránosz 
Bogdán, Gyergyószentmiklós. 69. Fejér Miklós, 
Szépviz 70. Merza Rezaő, Csikszereda. 71. Ja-
kabffy  B. Miklós, Gyergyóalfalu.  72. Meskó 
Jakab, Madéfalva.  73. Ávéd János, Gyergyó-
alfalu.  74. dr. Szántó Samu, Csikszereda. 75. 
if].  Deák György, Szépviz. 76. Lancet Jankó, 
Gyergyóbékás. 77. Török Ferencz, Gyergyó-
csomafalva.  78. Száva István, Ditró. 79. Kiss 
Dénes, Gyergyóremete. 80. Kritsa Zoltán, 
Gyergyószentmiklós. 81. dr. Fejér Mihály, 
Gyergyószentmiklós. 8:2. Sándor Gergely Csik-
szeutiinre. 83. dr. Zakariás Manó, Csikszereda. 
84. Pál Gábor. Csiksoralyó. 85 dr. Csiky Jó 
zsef,  Csikszereda. 86. Csiky Dénes, Gyergyó-
szentmiklós. 87. Bálint Lajos, Csikcsobotfalva. 
88. Zakariás Izsák, Szépviz. 89. dr. Erős Vil-
mos, Csikszereda. 90. dr. Daradics Félix, Csík-
szereda. 91. dr. Nóvák Albert, Gyergyószent-
miklós. 92 Orbán János, Csikszereda. 93. Takó 
János, Ditró. 94. Janovitz József.  Csikszereda. 
95. Rüvel Ábralrám. Ditró. 96. Gózsy Árpiid, 
Csikszereda. 97. Száva Kristóf,  Csikinadaras. 
98. Balló János, Csikraadaras. 99. Rács Béla, 
Csikkarcfalva.  100. Ince Domokos, Csikszent-
györgy. 101. Kovács Lajos, Csikszereda. 102. 
Potoczky Pál, Csíkszereda. 103. Jakab Gyula, 
Csikszereda. 104. dr. Nagy Jenő, Csikszent-
márton. 105. ifj.  Puskás Sámuel, Gyergyó-
remete. 106 Ránc János, Csikkarcfalva.  107. 
Jakab Lajos, Csikszentmihály. 108. dr. György-
pál Domokos. 109. dr. Harmat Leo. 110. Sze-
beny Gerö. Gyergyószentmiklós. 111. Berko-
vics Lázár, Gyergyótekeröpatak. 112. dr. Cikó 
István, Gyergyószentmiklós. 113. Zarecky Pál, 
Csikszereda. 114. dr. Sziny János, Szárheg}'. 
115. Portik Lajos, Gyergyócaomafalva.  116. 
Jakab Ödön, Caikszereda. 117. Lacina Károly, 
Csíkszereda. Póttagok: 118. Dobrán Demeter 
Gyergyótölgyes. 119. Dájbukát D. Antal, Szép-
viz. 120. Fejér Sándor, Csikazereda. 121. dr. 
Ady Endre, Csikazentmárton. 122. László Géza, 
Csikszereda. A megállapított névjegyzék nem 
végleges ugyan, de változások előreláthatólag 
alig fognak  történni s'azok is inkább esetle-
gea lemondások által a kétféle  jogcím össze-
férhetetlensége  folytán.  Itt említjük meg, hogy 
a megbízatásukat vesztett törvényhatósági ta-
gok folyó  évi november bó 11-én megejtendő 
választásával a választottak névjegyzéke vég-
leg megállapíttatik. A választások iránt, bár 
formális  jelölések nem történtek, az egész vár-
megyében nagy érdeklődés mutatkozik. 

— Lengyel Zoltánt elitéltek. Az egész 
országban ismeretes az aunak idején nagy fel-
tűnést keltő akta lopási per, melynek szerep-
lői dr. Lengjél Zoltán országgyűlési képviselő 
éa Hajdú Gyula minisztériumi tisztviselő vol-
tak. Az akta lopásnak folytatása  a budapesti 
büntető bíróságnál volt, mely a főtárgyaiásta 
napokban tartotta meg óriási érdeklődés mel-
lett. Az elnöklő biró vádlottakat kihívó maga-
viseletük miatt többször rendreutasította, sőt 
Lengyel Zoltáut, kinek védője dr. Vázsonyi 
Vilmos országgyűlési képviselő volt, 25 korona 
pénzbirsággal büntette. A büntető biróaág Hajdn 
Gyulát 14 napi, Lengyel Zoltánt pedig 2 napi 
államfogházra  Ítélte, mely ellen vádlottak fe-
lebbezéBt jelentettek be. 

— A király adománya. A napokban 
Bzép adomány érkezett a Bzékelyudvarhelyi 
római katholikus egyháznak. A nemes adakozó 
maga az apostoli király, aki magánpénztárá-
ból 500 koronát adományozott a székelyud-
varhelyi róm. katholikus templom helyreállítási 
költségeinek céljára. A Bzékelyudvarhelyi róm. 
kath. egyház hódoló feliratban  mond köszö-
netet a felséges  urnák. 

— SsóKelyföldi  tejssövetkesetek. A 
székelyföldi  állattenyésztés örvendetes fellendülését 
bizonyítja az, hogy legközelebb az ötvenedik szé-
kely tejszövetkezetet alakították meg Marosfelfaln-
ban, Szabolcska Mihály jeles székely költőnk el " 
eklézsiájában. Az Állattenyésztés fellendülésével  fü(;.' 
öesze az is, hogy a földraiveléei  miniszter megtti-
zásából Koós Mihály, a kirendeltség vezetője Svájcba 
utazik, Lickl Károly állattenyésztési lelUgyelövel, 
hogy a székely kisgazdák között szétosztásra ke-
rülö berni siementhali teheneket a helyszínén a 
legjobb tenyésztőktől uereue be. 
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— Szabad a faszedes  a kinostári 
e r d ő k b e n . Kemény téli illőben, hiába tiltotta a 
törvény, a szegény falusi  nép titokban eljárogatott 
az erdőbe s összeszedte a lehullott száraz ágat. 
Bizony, sokan nagyon keservesen lakoltak ezért. 
A foldmivelési  miniszter, akinek érző szive van a 
nép iránt, most olyan intézkedést tett, amelyet ál-
dani togoak a falvakban,  amikor majd künn. hó 
borítja a határt és benn a parasztházakban körül-
ülik a meleg tűzhelyet. Darányi Ignác ugyanis meg-
engedte, hogy az összes kincstári erdőkben a sze-
gény községi lakosok összeszedhessék a száraz fát. 
Az erdészeti közegeket utasította, hogy e végre 
az eldöterületeket, lehetőleg a községek kö/elében, 
jelöljék ki s hogy- az engedelem fölhasználására 
azükségeé ingyenes bári-ákat haladéktalanul szol-
gáltassák ki. Ebből a kedvezményből csupán azo-
kat zárják ki, akik erdőkihágást követtek p|. Azon-
kívül a löldmivelésügyi miniszter a közigazgatási 
bizottságokat is felhatalmazta  arni. hogy az állami 
kezelés alatt álló községi és máslajta erdők birto-
kosainak a száraz fa  fölhasználására  mindenütt, 
tehát ott is engedelmet adjanak, ahol eddig tilos 
volt. Ennek az intézkedésnek a fontosságát  az a 
körülmény* illosztrálja. hogy a kincst'iri erdők és 
a kincstár által kezelt községi erdők területe 
5.300.000 katasztrális hold. A földmivelésügyi  mi-
niszter intézkedése kiegészíti azt 11 nemrég tett 
rendelkezését, a mely- szerint a tiikariuányszükség 
miatt a kincstári erdőkben az ingyenes lomb- és 
alomszedést is megengedte, az állami kezelésben 
levő erdőkben pedig a legeltetést az eddig tilos 
területek egy részére kiterjesztette. 

— Aranytoll egy bukaroati magyar 
szerkesztőnek, A romániai magyarság szép 
kitüntetésben részesítette a minap, mint ne-
kllnk ir,ák, Poliány Zoltánt, a „Bukaresti Ma-
gyar Újság" szerkesztőjét, akinek lapja Csik-
luegyébcu is ismeretes. Közadakozásból remek 
szép gyéináuttal és rubinttal kirakott arany-
tollat ajánlottak fól  Poliány szerkesztőnek, aki 
évek óta egyik lelkes vezetője a Koinániaba 
vándorolt magyarságnak, akik között bizony 
számosán vaunak Csikmegyéböl is székely ve-
reink. A minap az összes romániai magyar 
egyesületek elnökei megjelentek a „Bukaresti 
Magyar Ujsag" szerkesztőségében és átadták 
az ajándékot Poliájiynak. aki meghatolt sza 
vakkal köszönte meg a kitüntetést. 

— A görög-keleti magyar egyház. 
A görög-keleti magyar uemzeti egyház szer-
vezésének a kérdésében ujabban ismét több 
törvényhatóság foglalt  állást. Udvarhely vár-
megye a minap tartott közgyűléséből ugy a 
képviselőházhoz, mint a kormányhoz föliratot 
intézett ez egyház létesítése érdekében. 

— A szekely aóskutak. A pénzügy-
miniszter megbizásábó' EZ erdélyrészi sóste-
rület és nz itten előforduló  nagyszámú sósku-
tak és sósforrások  chemiai vizsgálatai a m. kir. 
földi  ani intézet chemiai laboratóriumában évek 
óta folynak  Darányi miniszter támogatásával. 
A chemiai vizsgálatokkal egyetemben ez év-
ben geologiai tanulmányokat is végeztek és 
ezek alapján a pénzügyminiszter elhatározta, 
hogy a Mezőségen és pedig N'agysármás köz-
ség területén mély furatást  kezil meg már e 
napokban. A mély fúrás  eredményeit a szak-
emberek is igen uagy érdeklődéssel várják. 

— Pályázati hirdetmény. A kolozs-
vári m. kir. gazdasági akadémiánái erdélyi szü-
letésű legalább jó átlagú végbizouyitvánnyal 
biró volt hallgatók részére két ösztöndíjas hely 
van üresedésben, mely helyek betöltésére pá-
lyázat nyittatik. Az ösztöndijasok felatlata  az 
akadémiai konviktusokban való felügyelet  és 
egyes tanszakoknál való segédkezés az igaz-
gató utaBitása szerint. Javadalmazások: évi 
800 korona ösztöndíj, lakás (fűtés-világítással' 
és élelmezés a konviktusban. Az ösztöndíj 
egyelőre 1908. évi szeptember végéig adatik. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodások 
a m. kir. földmivelésügyi  miniszterhez címezve, 
születési bizonyítvánnyal és végbizonyitvány-
nyal felszerelve  a kolozsvári m kir. gazdasági 
akadémia igazgatóságához küldendők 1907. évi 
november hó 15-ig. 

— Kivándorlási ügynökök Erdély-
ben. Csak a napokban közel 600 magyar sze-
rencsétlent toloncoltak vissza Amerikából, ahová 
a mesés pénzkereset reményében vitorláztak 
ki a hiszékeny emberek. És a mikor ilyen szo-
morú tények szólnak a kivándorlás ellen, akad-
nak lelketlen kufárok,  akik természetesen ha-
jóstársaságok agent provocateurjei, akik 1 iváu-
dorlásra csábítják a még felültethető  embere 
ket. Ezúttal a Székelyföldön  járnak ezek a 
bestiák. Csikmegye rendőrhatósága a legszé-
lesebb körű intézkedéseket kell, hogy meg-
tegye, nz ügynökök garázdálkodása ellen. 

— Hollánder Modern Sohool of  Mu-
aio and Lanquages. Modern zene- és nyelv-
iskola Mikó-utca 252. I. emelet. A régi tör-
vényszéki palotában. Taníttatnak: franczia-. 
angol-, német-, olasz- és esperantónyelv; he-
gedű, zongora, gordonka, czimbalom, ének és 
karének, a legújabb és legjobb siker, gyors 
módszerrel. Tandíj: a nyelviskolába 10, a zene-
tanfolyamra  havi 12 korona. Heti három óra. 
A zene tanterv szorosan a m. kir. zeneaka-
démiáé. A nyelvtanítás czélja a hallgatókat a 
legrövidebb idő alatt képesíteni, az illető nyelv 
beszélésére valamint írás- és olvasására. Házi 
hangversenyek. — Idegen lapok olvasása. — 
Beiratkozhatni mindennap, a „Holliinder Modern 
School of  Music and Lauquages14 iskola helyi-
ségében. a törvényszéki palota átellenében 
(régi törvényszékház). 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermas" Magyar Általános Váltó flilet  Bési-
•ónytáraaság, Budapest, heti jelentése a tóisde-

forgalomról  éa a pénsplaoróL 
Budapest, 1907. október 31. 

A budapesti értéktőzsde az elmúlt hét fo-
lyamán az niuerikai tőzsde válságos eseményeinek 
befolyása  alatt állott és hozzájárult még a tőzsde 
kedvetlenségéhez a német és angol bankkamatlá-
baknak felemelése,  melv intézkedések főleg  az arany-
készletnek Amerikával szemben való megóvása ér-
dekében történtek. Ámbár ezen körülményre való 
tekintettel AZ árfolyamok  emelkedést nem voltak 
képesek felmutatni,  mégis a tőzsde alaphangula-
tában bizonyos szilárdság észlelhető, ami arra en-
ged következtetni, hogy a pénzviszonyok javulta-
viii n kedvezőbb irányzat fog  ismét tért hóditani, 
annál is inkább, miután a kereskedelmi és ipari 
vállalatok üzletmenete még mindig elég kedvezőuck 
mondható. 

A budapesti tőzsdén meglehetősen jelenték i 
telen volt a mult heti forgalom  és különösen hely-
értékekben esak elvétve fordultak  elő üzleti kőiének. 

Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a következők voltak: ou. SI. OM. SI. 
4°/o magyar koronajnmdt'k — 5>2.l>0 5)2.H5 
Magyar hitel részvény — — 7.451.25 74H.75 
Osztrák hitel részvéiry — — ti31.— <188.25 
Magyar jelzálogbank részvény — 400.25 428.25 
Magyar leszámítoló és pénzv. részv. 45H.75 41)3.25 
Rimamurányi vasmű részvéuy — 540.75 548.25 

NYÍLT TÉR. 
(E rovutban Lö/Jütti:';ért nem felelős  u szerkesztő.) 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Kngedjc meg, hogy becses lapjában a 

napi kban lezajlott szentdomokosi kántorválasz-
tásnál némelyeknek elkövetett iukorrekt eljá-
rására nézve egy pár megjegyzést tehessek. 

Sajnosai) tapasztalhatjuk, hogy egyes he-
lyeken az egyházi emberek választásánál is oly 
dolgok történnek, melyek az országgyűlési 
képviselőválasztások csúnya epizódjaira emlé-
keztetnek. 

Akadnak gyenge emberek, kik handléro-
zók módjára háznlnak kortesfogásaik  árusí-
tásával. 

De még ezzel nem elégednek meg. 
Klveteinültségükben kortesverseket farag-

nak, — mert igazán faragják,  — mint pl 
Szentdomokoson is a kántorválasztást meg-
előzőleg, hogy azzal az igazságosan ítélő nép 
figyelmét  protezsáltjuk felé  irányithassák. Ha 
sikerült, csakis e móddal történt s a házalás-
sá!. De a jó bornak  nem kell  c/.égér.  A kí-
váncsinknak tudomására hozhatom, hogy a 
kortes-versfaragó  dicső költők egyike szent-
domokosi illetőségű uracs, kinek rendszeres 
időtöltése és foglalkozása  nz időpazarlás. 

A másik, az már köztisztviselő, de csak 
ideiglenesen. Ditrói szülött. A m. kir. posta-
és távírda igazgatóságának kegyelméből ki-
küldött helyettes postamester. — Örvendhet, 
de nein sokáig, mert botja az ajtófélfának  kí-
vülről van támasztva, nem belülről. 

Ezek volnának azok a híres költók, kik 
Krausz János ur vendéglőjében kotyvasztották 
az említett habarcsot. 

De mennyire sajnalatra méltó dulog, hogy 
ily avatatlan és éretlen eszű emberek akad-
nak egy uagy és intelligens községben; mert 
nem a bajusz képesiti az embert érettnek, 
nek, ugy-e tisztelt urak? 

S e bajuszos éretlen urakat megtűrik a 
községben, pedig a község régi jó hírnevét 
az ilyenek pazarolják és szennyezik. 

Hanem az ilyeneknek jövórc nézve aján-
latos lesz más puskához  nyúlni! 

Ne puskázzon az, ki nem ért czélozni. 
Ne szakécskodjék  az, ki a rántást koz-

másodni engedi. 
Szentdomokos község intelligens és jó-

zan életű és gondolkozású népe nem szorult 
rósz szakácsokra és tudatlau pusknmüvesekre. 

Többet is írhatnék; de az olvasó közön-
ség becses figyelmét  sajnálom továbbra is fá-
rasztani. 

Itt most ennyi legyen elég. 
A többit megkapták protezsáltjuk meg-

buktatásával. Egy érdekelt. 

A csiktnegyei közkorház igazgatóságától. 
Szám 1236—1907. s-a 

Hirdetmény. 
A vártnegyei közkórházi bizottság 

nak folyó  évi október hó 16 án hozott 
határozata értelmében, a kórház élel-
mezésére 1908. évi január hó 1 -tői szil 
mitott három egymásután következő 
évre árlejtést hirdetek s auuak időjét 
f.  évi november hó 6 án d.  e. 9 órám 
tűzöm ki. 

Az árlejtés helye a közkorházuak 
igazgatósági irodája. 

Az árlejtési és élelmezési előírás, 
Teltételek és étlap a közkórház gond-
ii o k á n á l naponta d. e. 9-tól 11 óráig 
megtekintli.tftk. 

Csíkszereda, 1907. okt. hó 16 án. 
Veress Sándor dr. 

Igazgató. 

1155—1907. kj SZ. 
Árlejtési hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság a vár-
megyei törvényhatóságnak 4158—907. 
ai. számú határozatával engedélyezett 
csikszentmihályi és ajnádi községi elemi 
népiskolákuak 55534 kor. 66 fillér  költ-
séggel való felépítésére  nyilváuos s/.ó-
és zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet. 

Az árlejtés folyó  évi november 
hó 2 8 án déle lőtt 10 órakor Csik-
szentiuiliúly község házánál a községi 
képviselő-testület jelenlétében fog  meg 
tartatni. 

Felhívatnak tehát az ezen építé-
sekre vállalkozni szándékozók, hogy a 
kikiáltási ár 10 százalékának megfelelő 
bánatoénzzel, vagy óvadékképes érték-
papírokkal felszerelt  Írásbeli zárt aján-
latukat nz árlejtés megkezdése elölt 
a csikszentmiliályi elöljárósághoz any-
nyivul inkább adják be, mivel a később 
érkezettek ligyelembc nem vétetnek. 

Az építési tervek és költségveté-
sek, valamint az árlejtési föltételek  és 
építési szerződés tervezet, a csikszent-
mihályi községi jegyzői irodában a hi-
vatulos órák iilalt bármikor megtekint-
hetők. 

Csik-Szeutmihály, 1907. nov. 2. 
Pál Dénes,- Sándor András, 

k. jcpyző. lt--'t) k. biró. 

Faeladási hirdetmény. 
A lázárfalvi  közbirtokosság nevé-

ben alulírottak ezennel közhírré teszik, 
hogy u birlokosság tulajdonát képező 
„Nugyverem" nevll, üzemterv szerint 
esedékes 14 91 kut hold területen, becs-
lés szerint 2918 ma gömbölyű lúcz hú-
szon fenyőfát,  381 m® lúczfenyő  kérget 
és 105 in* fenyő  tllzifát  tartalmazó In-
készletét 18,354 kor , azaz tizennyolca-
ezer liáromszázütvennégy korona kikiál-
tási árban 1907. évi november hó 18-án 
délelőtt  8 órakor  a községházánál meg-
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános árverésen u legtöbbel 
Ígérőnek el fog  adatni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
elöit <iz árverést, veze ő elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz 
képpen kötelese); letenni és az egy 
koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 10 szá-
zalékának megfelelő  óvadékképes éiték-
papirrul látaudók el és abban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és azok 
nak magát aláveti. 

Utóujáulatnk nem togndiutuuk cl, 
valamint az erdő fatömege  a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési és szerződési feltéte-
lek, valainiut a becslésre vonatkozó 
közelebbi udatok alulírott birtokossági 
elnöknél megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1907. október 19. 
Virág János, Virág András, 
birtokossági jegyző. (2-2) birtokossági elnök. 

Árlejtési hirdetmény. 
A Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-

vénytársaság által Csíkszeredában épí-
tendő k i sdedóvó épület felépítésére 
ezennel pályázatot hirdetünk. 

Az építés költségei 19,283 korona 
32 fillér  kikiáltási árban vannak meg-
állapítva. 

Az épületnek legkésőbb 1908. évi 
október hó 1-éig kell átadásra készen 
állania. 

Felhívjuk azokat, kik az építkezés 
teljesítését elvállalni akarják, hogy a 
fenn  kitett vállalati ár 10 százalékának 
a Takarékpénztárnál bánatpénzképen 
való előleges letevése mellett zárt írás-
beli ajánlataikat a Csíkszeredai Takarék-
pénztár Igazgatóságához folyó  évi no-
vember hó 14-ik napjának délelőtt 9 
órájáig nyújtsák be. Ezen napon dél-
előtt Ki órakor a szóbeli árlejtés után 
a zárt ajánlatok bontatnak fel. 

A Takarékpénztár Igazgatósága fen-
tuWja azon jogát, hogy a pályázók kö-
zilt — tekintet nélkül az ajánlati árra 
szabadon választhasson. 

Tervek és költségvetés a Takarék-
pénztár helyiségében a délelőtti órák-
ban megtekin;hetők. 

Csíkszereda, 1907. október 28. 
Az i g a z g a t ó s á g : 

Gal József,  Nagy Imre, 
ipuzgitió. (2-2) eluök. 

Köhögés, rekedtség is hurut ellen legjobb a 
Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határé-
loitan Rethy-félst  kérjünk, mivel sok haszon-
talan utánzata van. - Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! : 

u> 

A kSgeasés saivea figyeli 

O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 

"A 

00 
J* | A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép- j g 
& kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom j Sí 

£ E 6 É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , Z 
I liiírmilt- fuiI-i  PQ nntrvqtio n HvpfraL-L-kpl  .— Tehát np mil1aflR7A  el HRIlkí ii m bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki j 

Uf  megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt más-
hol megrendelné, — amit olcsón és gyorsan állítok elő. — = Ö 

a I Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy 
® ságu képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 
^ Teljes tisztelettel: _ 

a I ... „ „\ . S 
o , _ 
H " 
ö Ö z v . Karda Lajosné italmérésében i n „ ^ . " j ? ; ' 
£ * menti borok, likörök, 

a legfinomabb  tearumok, s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatuak forgalomba. 
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a 
Üiletem folyó  évi október hó 1-tól 
Kapa-utca 46. ea. alatt nyílik meg. 

Vao szerencséin a t. közönség b. 
tudomására hozni, hoţry Brassóban, 
Leoaor 20. aaém alatt'ideiglenesen 

S Z Ü C S M Ü N E L Y T 
nyitottam, hol kizAróIng saját kéaalt-
ményü mindennemű nöi gallérok 
(boák) karmantynk (nmífok),  ssórme, 
krímmer és saővet sapkák a legújabb 
divat után a legolcsóbb Áruk mellett 
kaphatók. 

Ugy a (««városban, mint a kül-
földön  szerzett tiiimszta Intuim e téreii 
abban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő Ízléseknek 
a lcgponfosubbao  és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés után eleget 
tudok tenni. 

A fent  említetteken ki vili készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
axörme, nÓi és gyermek-kabátokat, 
figarók  ós paletókat, cuyszóval e 
szukmáltoz tartozó Összes ezikkeket 
leggyorsabban pontos ki szolgál ás és 
legolcsóbb árak incllctt. 

Úgyszintén elvállalok bebelelé* 
seket, prémeséseket, javításokat ós 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szői tneáruk díj-
mentesen tiastittatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
ţup« ro-szuos. 

Vidéki megrendelések a leggyor-
sabban lestnek esikoiölve. 

Répáti gyógysavanyu-
V 1 Z 

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

N i s z e l L ő i i n c z 
= ós Testvére = 
<95 kereskedésében 
z Ceiksieredában. z 

i_R 
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K Ö Z P O N T I T A K A R É K P É N Z T Á R 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAN 
= ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON. = 

A legelőnyösebb feltételek  mel-
lett nyújt kölcsönöket váltókra, 
kezesek mellett és betáblázásokra. 

Kölcsönt ad továbbá részvé-
nyekre, értékpapírokra, arany 
és ezöst zálogtárgyakra. 

Foglalkozik idegen pénznemek 
beváltásával és minden bank-
szerű dologgal. 

Takarékbetéteket elfogad  be-
téti könyvecskére és folyó  szám-
lára 4 'íj százalék kamatozás mel-
lett. a 10 százalékos tőkukamat-
adót is az intézet fizeti. 

Bármily bankszerű felvilágo-
sítással a legkészségesebben szol-
gálnak a bank kirendelt közegei 
nz intézet helyiségében. 

A Standard életbiztosító tár-
saság fóűgynökségét  is az intézet 

11 Az igazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. 
A madéfalvi  róm. kath. kánturi és 

II. községi tanítói állás megüresedvén, 
arra pályázat hirdettetik. 

J a v a d a l o m : 
1. 40 kalangya ősz- és ugyanannyi 

tavaszgabonn, ért. -240 korona 
2 Oszpora 120 korona. 
3. Stóla 100 korona. 
4. (>0 terll lágy tűzifa  a községtől, 

ért. 60 korona. 
5. 5 hold kaszáló, ért. 40 koroua. 
(í. Községi iskola pénztárából ltavi 

előleges részlelekbeu 200 korona. 
7. Tisztességes lakás az iskola-

épület földszinti  részén, gazdasági épü-
letek, veteményes kert helyett 2 darab 
kaszáló használata fele  részben és a 
község pénztárából 12 korona, keriillet 
mény 12 korona. 

8. Szabad erdölés és legeltetés. 
K ö t e l e s s é g e k : 

1. Az iskolaszék által rábízandó 
mindennapi és ismétlő tankötelesek ta-
nítása. 

2. Az összes kántori teendők vég-
zése Madéfalváti,  szllkség eseL'n az 
anyatemplo ubati segéd kezes. 

3. Vasár- és ünnepnapokon vecser-
nyék végzése, a májusi és októberi áj-
tatosságok vezetése 

4. Az ifjúságnak  egyházi énekekre 
vuló tanítása. 

Pályázati határidő ének- és orgona-
próba november hó 10-én délelőtt lo 
órakor a madéfalvi  kápoluában, altoi a 
föltételek  a pályázókkal közöltetnek. 

Pályázati kérvények Csik-Kákosra 
a plébánia hivatalhoz küldendők. 

László Gáspár, Fekete Imre. 
iskolas/.éki jegyzű. isb&tas/éki elnök. 

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete. 
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódéleg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-től 05 évig terjedő idóre 
4' alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pémváKó-űzlet minden 

elad a legméltányosabb áron 
ágával, u. m.: vásárol és 

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

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre. 

Oatálysorsjeoek Márositó helye. 
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Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutslásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti Altalános biztosító társa-
ságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A & S A e . . i i a l l e s . S0 í i L 
AEtSA SIVMsYSMEEÉffi  i t a I kés . - î i ! . 
&LBÁ WSY&LT2MSEBÉM  R Q £ G ? ¥ P G E 4 s a I k e s . i ö f i i . 

hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
Bzerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására, a szeplők és más nrctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 
= — = ™ = és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép uó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a ieghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egj forma  jóhatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen..2  krémet~2 szappant, 2 hölgyport bsrmentve küld a készítő: 

B A L Á Z S O V I C H S Á N D O R K O R O N A G Y Ó G Y S Z E R T Á R A 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csikszereda ban kapható a gyógysze r t á r akban , valamint 
F e r a t e 1 m o s l l l a t s z e r - i a l c t á r á l o a n . 
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ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT IB83-BAN. 

Betét allomáuy 
Értékpapír készlet 
Tartalékalap 
Alaptőke . 

egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korona. 
200.000 korona. 

m íniHu. .*t\ t \ :'A íto.  tjp. tv. mm « 
W W I H H H W M M M H H S I I ; 
Ő S Z Ü L Ő H A J N A K 
visszaadja az eredeti ifjukoii  szí-
nét a „Rák" haj regenerator. 

Hölgyeknek és uraknak állandó hajápo- _ 
lásra nélkülözhetetlen a Trifoleum  | 
(hajpetrol). Trifoleum,  mely megszün- * 

_ teti a hajhullást és a fejbőr  korpásodását. £ 
• Illatszerek, arczkenócsök, pude- • 
- " rek — suly szerint — kaphatók Z 

Fekete Vilmos i Ş ; Csilszeredan. 
<«i« 

I 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A H E L / B E L t T Ő K É K P É N Z I N T É Z E T E . 

U e g l n k a r i l o K I S k é k biz ton el l ie lyezé.se . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán 

és nyiltau felszámított  legolcsóbb kamatra. 
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-

ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tökét, anélkül, 
hogy e ciineu bármi néven nevezhető utánfizetésre  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 e lad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Eivallal megbízásokat es p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra 
Hivatalos h e l y i s é g e i : saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 
47_5a nyitva vannak. 

i • 
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T E L J E S E N PÓTOLJA A 
T E A - V A J A T 

FÖZÉSNÍL.SÜTÉSNÉL.KIRÁN-
TÁSNÁL ÉS 2S9&— SZAPORABB | 
- N E M A V A S O D I K 
KÖNNYŰ EMÉSZTHETÖSEGEÉRT 
m m m m ® A d â r o & w A i 

CSAK E V É D J E G Y G Y E L 

ELLÁTOTT CSOMAGOT" 
*! F O G A D J U N K E L Ü 

KilOnfi  • lafcéKÜ  éa IrKmaganabb u l l á rdaAga Por l lnnd-Cemeu le t n ján l ole»ó á ron a 

PORTLANP-QEMENT-CíyAR BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 4 3 _ 

Nyomatott ttarnboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1907 




