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M i t a d u n k , m i t k a p u n k ? 
Irta: Kalmár Antal. 

Hideg ésszel vessük fontra,  hogy 
a kiegyezésben: mit aduuk mit ka 
punk ? 

1. Vámszövetség helyett — vám-
szerzödés. De emlékezhetünk arra, hogy 
mikor 1867-ben az első vámuniót Ausz-
triával megkötöttük, a vámszövetséget 
a törvény maga (XVI. t.-e.) vám- és 
kereskedelmi szerződésnek nevezte. Ak-
kor eszébe se jutott senkinek, kogy ez 
egyáltalában vívmány volna. A szerző-
dés szót Tisza Kálmán 1877 ben kihagyta, 
most vissza akarjuk állítani száz milliók 
árán, anélkül, hogy a szerződés szó az 
önálló vámterületet 1918-ra Magyaror 
szágnak biztosithatná. Hisz a közjogi 
precedens 1878-ra sem biztosította. 

2. Miképpen kell Magyarországnak 
harmadik állam irányában a kereske-
delmi szerződéseket megkötni ? A dolog 
eddig ugy állott, hogy a külföldi  álla 
mokkái a kereskedelmi szerződéseket 
egyedül a külügyminiszter kötötte uieg. 
Magyarország ott nem szerepelt. Nagy 
visszaélés volt, mint a közösügyes tör-
vény minden porcikájának a végrehaj-
tása. A kiegyezés most javítani akar a 
helyzeten, de ugy, hogy az orvosság 
rosszabb lesz a betegségnél, kereske-
delmi szerződést akar kötni például Ro-
mániával : akkor a szerződést először alá-
írja a külügyminiszter, másodszor a ma-
gyar kormány és harmadszor az osztrák 
kormány, illetve kereskedelmi miniszte-
rek. Ámde kereskedelmi ügyekben, a 
melyek Deák Ferenc törvénye értelmé-
ben nem közöstlgyek : mit keres az oszt-
rák kormány ? Ez annyira kőzjogellenes, 
hogy inkább maradjon meg a régi tör-

vénytelen állapot. Mert ezen a törvény-
telen állapoton még majd valamikor 
csak lehet segíteni, de megjósoljuk, 
hogy ha mi bármikor is fölállítjuk  az 
önálló vá uterületet és ennek alapján, 
önállólag akarunk kereskedelmi szerző-
déseket kötni a külföddel:  az osztrák 
kormányt, mint harmadik faktort  — le-
gyen az akkor üiár bármily illetéktelen 
is — többé kiküszöbölni nem tudjuk. 
Most mintha egy kis csillogó előny lenne 
az, hogy a szerződéseknél Magyarország 
aláírása is ott szerepel, de ezzel egye-
temben Ausztria most megszerzi a jogot, 
hogy a külföldi  kereskedelmi szerződé-
seknél, mint harmadik faktor  szerepel-
jen s ettől többé az isten se bir ben-
nünket megszabadítani. Magyarország ez-
után sohasem fog  köthetni egyetlenegy 
külföldi  állammal se kereskedelmi szer-
ződést — az osztrák kormány beleegye-
zése nélkül. Ez tehát közjogilag nem 
jogszerzés, hanem olyan joglekötés, a 
mely jövőre (mégha önálló vámterüle-
tünk lesz is) tökéletesen kiszolgáltat 
bennünket Ausztriának. 

Ezen csak ugy lehet segíteni, ha 
már most bevesszük a kiegyezésbe, hogy 
a Magyarország által kötött külföldi  ke-
reskedelmi szerződéseknél az osztrák 
kormány, mint harmadik faktor  csakis 
a mai vámegység esetében szerepelhet, 
ellenben, ha tuegszüuik a vámegység: 
ebben az esetben a külföldi  kereske-
delmi szerződéseket Magyarország a kül-
ügyminiszterrel kettesben köti meg s 
oda az osztrák kormánynak semmi köze 
nem lehet Eme korrekezió nélkül a ki-
egyezés közjogilag egyenesen elfogad-
hatatlan. 

3. 1867-ben olyan jó bolondok vol 
tunk, liogy átvállaltunk az osztrák állam-
adósságból egy jó csomó részt, tisztán 

csak azért, hogy mint a törvény mondja: 
Ausztria a nagy teher alatt össze ne ros-
kadjon. Ezért kellett fizetnünk  évenkint 
harminc millió és 338 ezer forintokat. 
Ebben volt egy kis törlesztéses rész is, 
ugy, hogy Magyarország évi járuléka 
mai nap ma már csak 53 millió 340 
ezer korona. Most az ennek megfelelő 
tőkét akarjuk kifizetni.  Itt minél kisebb 
a tőkésítendő százalék : Magyarország 
nak annál nagyobb tökét kell fizetni.  A 
kormányok megegyeztek 4.3*25 száza-
lékban, inni 1349 millió koronának fe-
lel meg. Ámde ha tiz esztendő alatt 
ezt az összeget Magyarország nem fizet-
hetué meg : ebben az esetben a száza-
lék már 4.2 lesz, a tőke pedig éppen 
1400 millió korona. Már ez a kétféle 
mérték is egy brutális osztrák zsarolás, 
de én teremtő istenem, hogy fizethetünk 
mi meg Ausztriának tiz év alatt 1349 
millió koronát, mikor a közösbank hívei 
avval érvelne ellenünk, hogy a mai 
pénzviszonyok között még száz milliót 
se biruuk előteremteni. Mit szóljunk te 
hát akkor, hogyha nekünk az önálló 
jegybankra kell, akkor még száz mil-
liónk sincs, ha ellenben az osztráknak 
kell: akkor már 1349 millió is telik a 
szürünk ujjából! 

De az osztrák lázító zsákmány fosz-
togatás még sem itt van, hanem ott, 
hogy Magyarország öt százalékos tőkésí-
tés mellett jogosítva az osztrák állam-
adóság tökéjét megfizetni.  Miért ? Azért 
mert világosan megmondatott az 1868. 
évi junius 8-án hozott osztrák törvény-
ben, hogy a Magyarország által átvál-
lalt járulékra öt százalékos osztrák adós 
sági kötvények lettek kibocsátva. Erre 
az öt százalékra az osztrákok kötelezve, 
mi pedig jogosítva vagyunk, s ezen az 
alapon Magyarországnak csak 1160 mii' 

lió koronát kell tőkében megfizetni.  Is-
mételjük : erre elsősorban maga az oszt-
rák törvény kötelezi az osztrákokat. 
Magyarország károsodása itt 240 millió 
korona. 

4. Gyere elő te is Annaberg! Itt 
egy meglepő dolgot hoznak föl:  ebből 
az esztendőből már elmúlt 307 nap, és 
ebből 227 napon a magyar vasutak 
Annaberg felé  nem közlekedhettek. Miért ? 
Mert az osztrák kormány az utat elzárta. 
Már uiost kérdjük : mit ér az, ha hatvan 
vonat helyett kilencveunégy közieked-
hetik is ezután naponkint, de nem az 
év minden napján, hanem csak azon 
napokon, amikor ezt az osztrák kormány 
meg eugedi, mert jegyezzük meg, hogy 
Ilire se volna ma sem a forgalmi  aka-
dálynak, ha mindennap közlekedhetnék 
a bizonyos hatvan vonat, ámde mit hasz-
nál az, ha 60 helyett 94 vonat közle-
kedlietik is, de az év 365 napja közül 
csak száz napon. Minthogy pedig a ki-
egyezésben ez megváltoztatva nincs: 
az akadály ez után is meg lesz, ha ta-
lán nem is olyan nagy mértékben. Szó-
val : Nesze semmi, fogd  meg jól! És a 
nemzeti kormány kiegyezésében nagyon 
sok ilyen nesze semmi fogd  meg jól 
dolog van. 

Lecke a székely képviselőknek. 
Fájó igazságok. 

Az igazságnak meg vau az a tulajdon-
sága, hogy rendesen sebez, ott, ahol nem él-
nek vele. Ezek az úgynevezett fájó  igazságok, 
amitói hemzseg a magyar nemzet inultja, je-
leuje, és sajnos, semmi kilátás, hogy a jöven-
dője is megmenekedjék ettől. 

Ilyen fájó  igazságokkal csördít a jelen-
legi függetlenségi  képviselők nyakába Ugrón 
Zoltán. Czikkében, mely egyik fővárosi  lapban 
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Valamikor régen, őszrehajló este 
Leszállott egy angyal, halk, suhanó szárnynyal. 
És a lelkeinket öaszekötözgette 
Édes szerelemnek aranyfonalával. 

Azóta, azóta olyan a mi éltUnk, 
Mint a bárányfelhós  szép májusi reggel; 
Sokszor meghal agszunk, egymásra se nézllnk, 
Mégis tele vagyunk égó szerelemmel. 

1L 
Ne haragudj rám én mindenségem, 
Bocsásd meg az én sok gyöngeségem. 
Ki lennék én, ha 'te nem volnál, 
Szivem Tőié nem borulnál? 

Te is, meg én is árvák lennénk, 
Boldogságra sohase lelnénk, 
Gyászból volna fejünk  alja, 
Szomorúságnak volnánk rabja. 

UI. 
Enyém a gond, enyém a bánat 
Sokasodó vékony redóje; 
A küzdelmek, a vágyódások 
Csillagtalan álmatlan éje. 

Tiéd a zengő, madárdalos erdő 
Könyharmatával, virágaival, 
A gondtalanság tiszta, kék ege, 
Az élet, az ifjúság,  a dal . . . 

Kató Jiuef. 

Á i e m d a k e i ü l é s . 
Irta: Palatínus József. 

— A Csiki Lapok eredeti táiczája. — 
írtak vala pedig ezeruyolczszázuégyet, 

mikor az alábbi eset megtörtént. 
Dohányos gányóiról híres, nevezetes Bán-

kút községére, mely jelenleg József  fóherczeg 
tulajdona, alapos árendát nyomott vuia a te-
kintetes vármegye. Tudniillik a nemes vár-
megyének árendásai voltak a gányók. Soós 
János községbiró uramtól kezdve egész 
koldusbiróig, vagy mondhatjuk, a legutolsó 
zsellérig, mindenki ugy tartotta, hogy a köz-
ség a nemes és nemzetes vármegye sérelmes 
Bdókirovása ellen apellálandó, kunyoráló de-
putációt meneszt a császári és királyi Kun-
czelláriáboz — Bécsbe. (Hiába, auno 1804. is 
a feketesárga  császárvárosban intézték a ma-
gyarok dolgát.) 

Ugy is lelt, amint határoztatott. Bánkút 
bölcs vénei megválasztották a deputácziót. 
Ott ékeskedtek benne: Soós János törvénybiró 
uram, Csík Gábor kisbíró uram és Bánkút 
ékes pennáju nótáriusa, Káposztay Farkas 
uram Kötelességévé tétetett a deputációnak 
hogy az uton mindennemű kiadásokat hiteles 
protokollumba iktassanak, kikötvén, hogy el-
lenkező esetben jogában áll a véneknek 
a deputáczióért járó salláriumot megtagadni. 

Amint pedig a deputáczió tagjai tiszte-
lendő Hájas páter uramtól kezdve a komon-
dorig elbúcsúztak vala, el nem felejtvén  a 
szaporulat előtt álló Kiska tehén nyakát sem 
megveregetni, a tisztes úthoz kidukáló áldo-
más után szekéroldalra ültek és nagy Bok 
bálálkodások közepette megindultak Bécsnek 
büszke városa felé. 

Eleinte lassan haladt előre a megfelelő 

mennyiségű karczossal megrakott készség, lé-
vén a hangfogó  habarék oly ragadós termé-
szetű, hogy agyig ölelgette a kerekeket, mint 
nótárius uram a protokollumot, melybe nem 
felejté  el beskribolni az elsó tételt, mely hang-
zott vala ekképen : 

Elindultunk Isten szent segedelmével pén-
teken (áldomás) 50-ven pengő l'oriut. 

A deputáczió minden nagyobb veszede-
lem nélkül szerencsésen megérkezett az első 
pihenő állomásra Szentesre. Hol is 30 pengő 
forintok  árán megháltak. Itt történt az első 
baleset; nevezetesen törvénybiró uram elvesz-
tette ékes czafrangozatu  kostök-zacskóját, mely-
nek kárpótlásául a protokollum 1 forint  15 
garasokkal terheltetett meg. 

De beszéljen továjb a megsárgult pro-
tokollum, melynek tételei hűséges tükröt mu-
tatnak Bánkút érdemes deputácziójának, nemes 
ügyben fáradozó  küzdelmes útjáról. A további 
tételek pedig, mint a protokollum mutatja, a 
következők ; 

Szolnokon törvénybiró uram komájával 
találkoztunk, áldomás 4 forint;  ugyanott a 
barátoknak öreg misét Bzolgáltattuuk, 12 fo-
rint; ugyanott perselybe 3 forint;  ugyanott a 
koldusoknak 1 forint  30 garasok; ugyanott a 
kocsinkat helyben hagytuk, 40 forint;  Szolnok-
tól Pestig, 21 forint;  Pestre szerencsésen meg-
érkeztünk, áldomás 8 forint;  vezetőnek a kecs-
keméti házig 3 forint;  ugyanott szállás, étel, 
ital, czigánynyal együtt 43 forint;  a hajón 
Bécsig 78 forint;  a hajón a kapitánynyal össze-
koezódván, Komáromnál kitétettünk, áldomás 
16 forint.  Gabonás hajón tovább Bécsig 5 
nap alatt 128 forint;  nagy ügygyel-bajjal meg-
érkeztünk Bécsbe, áldomás 11 forint;  ugyan-
ott állandó vezetőt fogadtunk,  rendes koszttal 

65 forint  30 garas. Törvénybiró uramat hiába 
kerestük, 30 forint.  50 forint  elveszett, áldo-
más 8 forint.  A kanczellár lájbhuszárjától uta-
sítást kértünk 12 forint.  Az elnöknek egy 
frakk  és czilinder — felber  kalap — 6 forint 
A tisztából kifogyván,  szapultattunk, 20 forint. 
Törvénybiró uram fülét  fogkefével  mosta, 50 
garas; az audeueziára csizmánkat Indzsirral 
megkentük, 6 forint,  a kanczellária épület ko-
pasz pofájú  portásának 10 forint,  az ajtónálál-
lónak 20 forint;  egynek-másnak jó szívért 100 
forint;  a kanczellárhoz bebocsáttattunk, 200 fo-
rint, meghallgatásért és biztatásért 100 forint; 
kanczellár uramtól hazamentünk, áldomás 9 fo-
rint. Kisbíró uram érvágásáért 4 forint,  a köz-
ségi kocsisnak lajándék-suhogóért 1 forint40ga-
ras. A tanácsnak egy uti kulacsért 7 forint;  tisz-
telendő plébános urnák 1 gyermekbölcsóért 18 
forint;  apró-cseprő ajándékokért 400 forint 
Törvénybiró uram szeméremből egy fekete-
sárga fabódéba  cselekedett, büntetés 5 forint; 
törvénybiró uram nyújtózkodás közben kitá-
gította az omnibusz oldalát, kártalanítás 60 
forint;  komédiáért 7 forint;  ecetera valami 
száz tételig. 

A fő  azonban, hogy a kanczelláijárás 
szerencsésen sikerült ós igy mikoron Soós 
János törvénybiró urâm vezetése alatt teljes 
épségben visszaérkezett Bánkütra az érdemes 
deputáczió, a tiszteletben álló községi tanács 
lelkendezve szavazta meg a küldöttségnek 
azon 3000 egynéhány pengő forint  költsége-
ket, melyeket a deputáció az árenda kerülés 
tárgyában Bécsbe tett utazása alkalmával 
jövet-menet ad vires eszközölt vala; mint 
ahogy ezt az irást őrzi vala Bánkút községé-
nek levéltárában, illetve tulipános leveles lá-
dájában. 
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látóit napvilágot, annyi sok igazságot mond, 
hogy azt minden további kommentár nélkül 
érdemesnek tartjuk leközölni, már csak azért 
is, hogy az abban foglaltakat  megszívlelhetik 
mifelénk  is a képviselő urak. 

A kérdéses czik különben, mely az ,E 
délyi képviselők beszámolója" czimen íródott, 
igy hangzik: 

Egyik-másik beszámol, másik felbuzdulva 
azon a sikeren, hogy a többiét tudomásul vet-
ték, elengedi magának a költségeket s azokat 
a kiczikornyázott mondatokat, amelylyel tul 
kell esni a kvóta emelésének bejelentésén. 

Annak, kinek nincs több mondani valója, 
igazán jobb, ha elhagyja, mert a választó is 
szívesen elengedi azt a tokányt, minek ilyen 
deszertje van. 

Én legalább elengedem s helyesebbnek 
tartom az üdvözlő távirat árát odaadni a ma-
gyar iskolahajóra. 

Azzal mindig tisztában voltam, hogy a 
kormányzásnak ódiuma van, de arról fogal-
mam sem volt, hogy az emberek akkora szá-
mának egy gondolata, egy szemernyi ener-
giája, egy lendületes mondata ne legyen, ahogy 
a közjogi térről leszorul, ha a kormányzati 
felelősséget  meg kell hogy ossza, s ahogy a 
frázishalmazat  használatát a rideg tények meg-
nehezítik. 

A nemzetiségek akcióba léptek, képvi 
selóket küldvén a parlamentbe; azok ott időt 
raboltak és az alkotmányos munkának, a ne-
gatívumban is, tényezői lettek. Ennek az ak-
cziónak visszhangja van a nemzetiségi sajtó-
ban, de az európaiban is. Viszonylat keletke-
zett az oláh képviselők s a többi nemzetiségek 
közt; egy más.k meg ezek összességük és a 
más közjogi állásban levő horvátok közt Élén-
ken foglalkoznak  velünk az osztrák pártok és 
keresik az összeköttetést nemzetiségeinkkel. 

Mindezekre egy képviselőnek semmi szava, 
egynek sincs egy gondolata, melyet válasz-
tóival meg akarna beszélni. 

Közelednek a tisztujitások. Rossz a kor-
mányzatunk erkölcsi és anyagi téren; népok-
tatás, közegészség, közlekedés, adózás, kato-
nasággal való viszonylatba, mind erre toltuk 
a múltban ezt, mind elfelejtjük  és állunk a 
tisztújítás előtt minden magasabb szempont-
ból való irányítás nélkül. Helyi és személyi 
kérdések, klikkváltozatok apró csetepatéjává 
fajul  ez a nevezetes aktus. 

Előtte állunk nagy reformnak,  melynek 
kitérni nem lehet. Erről hallgat mindenki, pedig 
de hangosak voltunk különböző variációkban 
a nők választási jogától, a munieipiumokbaii 
a virilisség eltörléséig. 

Persze kényelmesebb nem gondolkozni, 
ezen eszméket előre a választók közé nem vinni. 

Ez népképviselőkhöz nem méltó állapot, 
mert milyen reform,  de micsoda hozzászólá-
sok lesznek, ba azok előbb a nyilvánosság 
edző tüzét nem állották s egy kis testületben, 
mint a parlament, már mint bizalmi kérdés 
jelennek meg. 

Az erdélyi magyarság zöme egy hibás 
vasúti politika áldozata. Ezen már rég segít-
hettek volna, de annak nagy horderejét nem 
vették elég komolyan. 

Az utolsó három év elég bizonyságot 
szolgáltatott, hogy Erdély magyarságát meg-
erősíteni oly fontos  kérdés, hogy a pénzügyi 
szempontok el kell törpüljenek és a helyi ér-
dekek elgázoltassanak e mellet s ez országos 
kérdéssé kell válljon. 

A közvéleményben e kérdés elő van ké-
szítve; de mig a kormányban nem akad BZÓ-
szólója, addig, ugy látszik, egy képviselő sem 
mer vele foglalkozni. 

No hát ilyent a nagy apám sem látott, 
hogy a képviselők ugy lenyügöztessék magu-
kat, hogy lomhaságuk a kormányt tétlenségre 
kárhoztassa, mert paktumon kívüli reformo-
kat koalíciós kabinettől csakugyan nem le-
bet várni. 

Az eddigi beszámolók nem csak arról 
biztosítják a kormányt, hogy mindent meg-
szavaznak, ami a paktumos mandátum önkén-
telen következménye B ezzel, ki a koalíció 
politikáját magáévá tette, tisztába kellett hogy 
legyen; de beszámolóik azt a látszatot keltik, 
mintha mindennel meg is volnának elégedve. 

Egetó sebek vannak, melyek hegesztése 
nem ütközik a paktumba. Jnsson csak eszünbe, 
képviselő urak, mi minden panaszunk volt a 
múltban, amiből semmit sem orvosoltak, azon-
kívül az állami élet nem tür mozdulatlansá-
got, különösen ily kritikus esztendőkben, melyek 
annyi uj kérdést vetnek felszínre  minden téren. 

Az erdélyi róm. kath. státus ez évi köz-
gyűlését folyó  hó 14-én tartja Kolozsvárit Ez 
alkalommal terjeszti elő az igazgató tanács 
évi jelentését az összes tanügyi gazdasági stb 
ügyekről. A kinyomtatott jelentésből, amely 
egy közepes kötetet tesz ki, leginkább azokat 
a részeket emeljük ki, amelyek megyénkre vo-
natkoznak. 

A jelentést mindenekelőtt O Felségének 
mint erdélyi róm. kath. státus autonómiája 
Slatorának 40 éves uralkodói és az erdélyi 
püspöknek, ennek ai apostoli buzgalmi és láng-
lelkli főpapnak  10 éves püspöki jubileumáról 
emlékezik meg szép szavakban. 

Az igazgató tanács személyi ügyei után 
a jószágigazgatói állás betöltéséről számol el. 
Jószágigazgatóvá több pályázó közül szótöbb-
séggel Nagy Dezsőt, a kolozsinonostori urada-
lom intéző gondnokát választották meg. 

A vallásalapból egyházi építkezésekre 
75103 K. 11 fillért  adtak ki, amely összeg-
ből megyénkre 450GO K. esik, még pedig a 
gyergyócsomafalvi  új papilakás építési költsé-
geinek III. részletéül 10000 K, a csíkszeredai 
papiilakás kibővítésére pedig 2500 K. Az er-
délyi püspök egyházi, iskolai és nevelési cé-
lokra a mult évben 85992 K.-t adományozott. 
Ezen összegből megyénkben 260 K. jutott a 
tusnádfürdői  kápolna haszonbérleti összege-
képpen. 

A lelkészi kongruát a státus az 1888. 
évben 1400 K.-ra emelte, ez az összeg azon-
ban nagyon csekély a mostani nehéz megél-
hetési viszonyok közt. 

A kepemegváltás ügyben feliratot  ter-
jesztettek a vallás- és közoktatásügyi, a pénz-
ügyi és az igazságügyi miniszterekhez 

A lefolyt  évben 12 kisebb-nagyobb ala-
pítványt tettek n státus intézeteihez kötötten 
nevelési- és oktatási czélokra, ezek közül kettő 
csikmegyei tanulók segélyezésére szolgál. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter be-
leegyezett abba, hogy a néhai Fogat asy Mi-
hály erdélyi püspöknek 2.850,427 K.-ra fel-
szaporodott lyceum academicum nevű alapít-
ványából 1.200,000 K. költségén uj papnevelő 
intézet létesitessék. 

Ezután gimnáziumainak a mult tanév 
állapotáról számolt be. A 7 gimnáziumban 
beiratkozott 2342, vizsgát tett 2164 tanuló. 
Ezek közül vallásra nézve volt 1571 róm. kath., 
190 gör. kath., a többi más vallású. Nemze-
tiségre nézve magyar volt 1881. Csak magya-
rul 1607 tanuló beszélt. 

A 7 főgimnáziumban  a inult tanévben 
130 tanerő működött. 

Ezután a gimnáziumok felszereléséről  em-
lékezik meg. A gimnáziumok fenntartási  ösz-
szege 773940 K. volt, amelyből a csiksom-
lyóira a legkevesebb 101078 K. esett. 

Gimnáziumunk áthelyezesi Ügyére nézve 
a jelentés a következőkben számol be: 

Megtettük a fölterjesztésünket  a minisz-
ter úrhoz, kérve, hogy a gimnázium épitése 
nagyon sürgős lévén, azt minden mástól elkü-
lönítve, függetlenül  tárgyalni. 

Erre jiitt 105306—906. sz. alatt a mi-
niszter leirata, . hogy az áthelyezendő iskola 
kapcsolatos internátus és szeminárium terveit 
készítessük el és jóváhagyás végett terjeBz-
szük föl,  a 230000 korona államsegelynek 
utalványozhatása végett pedig törlesztésea köl-
csön iránt lépjünk érintkezésbe több hazai 
pénzintézettel, amit meg is tettünk, Pápai Sán-
dor mérnökünket pedig utasítottuk a terv és 
költségvetés elkészítésére. 

Ezalatt küldötte be Csikvármegye alis-
pánja a törvényhatósági bizottság tlecz. 29-én 
tartott közgyűlési határozatát arról, hogy a 
maga részéről kifejezetten  lemond azon föl-
tételhez való további ragaszkodásról, miszerint 
a felajánlott  150000 ezer korona internátusi 
építési költség csak azon esetben lenne fo-
lyósítható, ha az erdélyi róm. kath. státus 
egyidejűleg a flneveldét  is áthelyezi. Kimondja 
ennélfogva  a törvényhatósági bizottság, hogy 
kész a már megszavazott 150000 koronát min-
den egyéb teltétel nélkül azonnal az erdélyi 
róm. katb. státus rendelkezésére bocsátani, 
mihelyt a gimnázium és internátusi épületek 
elfogadott,  s a törvényhatóságnak is hozzájá-
rulás végett bemutatott éB elfogadott  tervek 
alapján építő vállalkozónak árlejtés utján jog-
erős hatálylyal építésre kiadattak. 

Pápai Sándor a gimnázium, internátus és 
finevelde  vázlatterveit elkészítvén, kitűnt, hogy 
az épület maga 796376-853260 koronába ke-

rülne, amiből a gimnáziumra esik 374080— 
400800 kerona, az internátusra 231840-216384 
korona, a «neveidére 220620—205912 korona. 
Een összegekhez lenne még sorolandó a gim-
názium butorfelszcrelése  30000 koronával, az in-
ternátusé 25000 koronával, a finövelde  butor-
felszerelése  25000 koronával, a telek felszín 
rendezése, járdakészités és csatornázás 12000 
korona, 250 fm.  vaskerítés 20000 korona, 965 
fin.  deszkakerítés 20000 korona és a tervek 
elkészítéséért és művezetésért adandó tiszte-
letdíj. 

Ezeket a műszaki munkálatokat közöltük 
Csikvárraegyével, kérve a nemes vármegyét, 
hogy az ügyet miuden irányban mérlegelve, 
szíveskedjék státusunkat ebben a nagyjelen-
tőségű munkálatban támogatni s annak a ki-
vitelében jótékonyan segítségére lenni; kértük, 
hogy ennek a Csikmegye életére minden te-
kintetben nagyjelentőségű alkotásnak az érde-
kében ereje teljes megfeszítésével  is hozzon 
meg minden lehető áldozatot. 

Kzen megkeresésünkre Csikvármegye tör-
vényhatósága május havi közgyűlésében a gim-
názium építésére 100000 korona hozzájárulás-
ról köszöuettel vettük azzal az észrevétellel, 
hogy ez a 100000 korona az eddigi hozzájáru-
lások beszüntetésével tulajdouképpen felére 
szállana le. 

A műszaki iratokat Csikvármegye a kö-
zölt határozattal visszaküldvén, nyomban Ki-
terjesztettük a miniszter úrhoz, kérve, hogy 
mivel az építésre csak a 230000 korona ál-
lamsegély és Csikvármegye 100000 koronája, 
együtt tehát 330000 korona fedezet  van és 
igy még 152100 korona hiányzik, legyen ke-
gyes ezt a !52l00koronát is államsegélyből adni. 
Válasz azonban fölterjesztésünkre  még nem 
jött, habár azt sürgetve is kértük. 

Ezek után a finevelő  intézetek és inter-
nátusok állapotáról számol be. A csiksomlyói 
internátusban 75 tanuló volt. A bevétel 13278 
korona, a kiadás 11274 korona volt. A fenn-
tartásra szolgáltak : a növendékektől fizetett 
dijak, 700 korona az internátusi segély alap-
ból és 740 korona a megyétől. A csiksomlyóin 
kívül még csak Székely udvarhelyt van inter 
nátus. Finevelő intézet mind a hét gimnázium 
mellett van. 

Tanitóképzőintézete kettő van : Csiksom-
lyón és Nagyszebenben. Ezután a jelentés rész-
letesen beszámol az uradalmak kezelésére vo-
nf.tkozó  minden adatról. 

Végül a Btátus alapjainak jövő évi költ-
ségvetése érdemel még említést: 1. A vallás-
alapban 1486S.8 kor. bevétel s ugyanannyi ki-
adás irányoztatott elő. 2. A tanulmányi alap-
ban 4524G3 kor. bevétel és 483220 kor. ki-
adás irányoztatott elő. A hiány 30757 kor. 3. 
Az ösztöndíjalapban 91732 kor. bevétel 94529, 
kor. kiadás. 4. Az elemi iskola alapban 59257 
kor. bevétel és 58179 kor. kiadás. 

sárhelytől. És senki ne bigyje, hogy ez a be-
vezetés nem gazdaságos. Ellenkezőleg, nagyon 
takarékos. 

Ha már most ez a villanybevezetés akár 
a fenti  módon, akár egyes helységeknek ki-
fizetődik  az Alföldön,  mennyivel kevesebb 
költséggel valósitható meg Csíkszeredában, 
ahol a vizierő önként kínálkozik a hajtóerő 
kiaknázásra. Ha már most még figyelembe 
vesszük, hogy Csikmegyében a helységek kö-
zötti távolság nem nagy, de ellenkezőleg, na-
gyön is kedvező, tervbe lehet venni a szom-
szédos községekkel való egyesülést is, mert 
szinte elképzelhetetlen, bogy villanyvilágitási 
berendezkedés mellett Taplocza, Várdotfalva, 
Zsögöd és a legközelebbi községek, ugy is 
mint községek, közvilágításra, a magánosok 
pedig, legalább az intelligenczia és a vagyono-
sabb polgárok ne jelentkeznének áramelófize-
tőként. 

Igen, de egyesek előállhatnak azzal, bogy 
a vizierő, az Oltvize, nem alkalmas hajtóerő-
nek felhasznására.  Ez ellenvetés tényleg nein 
czáfolható  le egészben, csak részben. Még 
pedig azért, mert az Olt szabályozatlan vize 
lassú folyású.  Ám ugy tudjuk, hogy városunk-
ban már korábban felvetődött  az érdekelt kö-
rökben az Olt szabályozásának kérdése. Ha az 
illetékes faktorok  teljes erővel és jóakarattal 
feküdnének  e terv keresztülviteléhez, amely 
pedig nem ütközik leküzdhetetlen akadályokba, 
ugy mielőbb megvalósítható lenne a villamos 
világítás itt; amely pedig elsőrangú szükség-
letként jelentkezik ebben a hivatalnok vá-
roBban. 

A csíkszeredai villamos világítás kérdé-
sére, — amely a megvalósításig soha sem 
veszti el aktualitását, — felhívjuk  az illeté-
kes körök figyelmét  p. J. 

Villamos vil&gitást 
d á n o k ! 

Csikszere-

Egy rövidke értesités. amely arról ad 
hírt, hogy Torda városa vizierő felhasználá-
sával villamos telepet létesít a városnak villa-
mos fénynyel  való világítása czéljából, ismé-
telten aktuálissá teszi annak a rég óhajtott 
tervnek a megvalósítását, hogy Csikszereda 
városa is rendezkedjék be villamos világításra. 
Nem fényűzésből,  de abból a czélszerüségi 
szempontokból, amely szempontok vezetik mind-
ama városokat, sót községeket is, amelyek az 
észszerű modern fejlődéssel  haladva, megte-
remtették a villamos világítást. És ha meg-
figyeljük  a városok, helységek fejlődését,  ugy 
megtud hatjuk, hogy csak az elmúlt két-három 
esztendőben Magyarországnak több mint száz 
községe, illetve városa vezette be a kőolaj és 
egyéb világításnál olcsóbb, egészségi, kényelmi 
és biztonsági szempontból pedig megbecsülhe-
tetlen villamos világítást. 'E tekintetben a ba-
ladás terén valósággal vetélkednek egymással 
az alföldi  városok, ahol pedig tudnivaló, vizierő 
egyáltalán fel  nem használható a villamos 
áram előállítására. És daczára annak, hogy 
— ismételjük, — a természet ereje nem kí-
nálkozik, nem riadnak vissza az áldozatoktól. 
Amennyiben pedig ez nagyobb terhet jelent, 
ugy a szomszédos városok, helységek egye-
sült erővel állítanak fel  villamos telepet és 
hálózaton vezetik az áramot. Igy van pél-
dául Hódmezé-Vásárhelyen és Orosházán. E két 
várost Hódmező vásárhely villamos telepe 
látja el árammal, Orosháza pedig több mint 
negyven kilométernyire fekszik  Hódmező-Vá-

A kisemberek nyugdija. 
A társadalomnak mindazon osztályai, me-

lyeknél a vagyonszerzés a lehetetlenségek közé tar-
tozik, aggódva a jövő kiszámíthatatlan eshetősé-
gein, tömörülni igyekeznek, hogy egyesült erővel 
oly intézményeket létesítsenek, melyek nekik a meg-
élhetést azon időre is biztosítsák, amikor a sors 
esélyei folytán  hosszabb időre vagy örökre képte-
lenné válnak arra, hogy mindennapi kenyerüket 
megkereshessék. 

Hazánkban u tömegnyomor enyhítésére szá-
mos jótékonycélu intézményt létesítettek, melyek 
hivatásuknak többé-kevésbbé meg is felelnek.  Az 
emberiség haladásával az igények is megnagyob-
bodtak. Sok kisebb segélyezési alapokkal rendel-
kező egyesületek a hozzájuk fűzött  reményeknek 
megfelelni  nem tudtak s helyüket elfoglalták  az or-
szágosan szervezett, modern alapokra fektetett  egye-
sületek. 

Az iparilag fejlődöttebb  nyugati államok a 
szociális törvényhozás teréu régen megelőztek ben-
nünket. 

A fejlődés  megkívánta, hogy nálnnk is a szo-
cziális törvényhozás terére lépjenek ; ennek folytán 
a betegsegélyzés és balesetbiztosítás kérdései a 
közelmúltban megoldást nyertek s ezzel Magyaror-
szág a többi müveit állam nyomába lépett E tör-
vények mérhetetlen sok jót eredményeznek majd 
az idők folyamán. 

A legfőbb  szocziális bizottsági ág: a rokkant-
és aggkori biztosítás még eddig meg nem valósul-
hatott az ezzel járó óriási anyagi terhek miatt, 
melyeket ez megkíván! 

Eddig csak az állami tisztviselők, a vasuta-
sok, postások és egyéb állami alkalmazottak, a vá-
rosi-, megyei tisztviselők és alkalmazottak, s rész-
ben a magánvállalatok tisztviselői részesülnek nyug-
díjban szolgálatképtelenségük esetén. 

A dolgozó társadalom legnagyobb és legszá-
mottevőbb tömege: a kisiparosok, kiskereskedők, 
munkások, napszámosok nincsenek biztosítva a rok-
kantság és aggkor szomorú idejére. Pedig a kis-
embereknek van első sorban szükségük támaszra a 
sors csapásai ellen. 

Ezen elmélkedésre pedig egy évi jelentés kész-
tetett benünket, amelyben az országos jellegű Ma-
gyarországi Munkások Rokkant- és Xyugdijegyle-
tének vezetősége számol be működésének eredmé-
nyéről s amely véletlenül kezünkbe került 

Érdekes olvasmány. Bárkinek ajánlhatjuk sa-
ját okulására 1 Megtudjuk belőle, hogy mi magya-
rok korántsem vagyunk oly szegények és elhagya-
tottak a rokkant- és aggkori biztosítás terén, mind 
azt eddig hittük. Sőt! Bátran állithatjuk immár, 
hogy a magyar munkások ezen Önkéntes belépés 
alapján szervezett egyesülete a magyar elmét di-
cséri, annyira, a kttllöldön csak kötelező alapon tud-
tuk ily rövid idő alatt nagyobb eredményeket el-
érni, az önkéntes belepés alapján ez sehol sem volt 

Szives olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja* 
ha röviden ismertetjük az egyesület történetét s 
amelyből megállapíthatják, mily bámulatos sikere-
ket tud az emberi akarat és kitartás elérni. 

Az egylet 1893-ban alakította meg 112 lel-
kes magyar munkás Budapesten. Az a cél lebegett 
szemük előtt, hogy szerény keresetű embertársaik* 
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nak állandó segélyt biztosítsanak, hogy ha gyógyít-
hatatlan betegség, baleset vagy nggkornk miatl 
szakmájukban mnnka- és keresetképtelenekké vál-
nak s ezzel megóvják őket a koldulás lealázó szé-
gyenétől. 

Tiz éven át senkinek sem adtak segélyt, ez 
idő nlutt dolgoztak, és gyűjtötték a segélyezési 
alapot. 190B-ban kezdték meg a rokkantuk segé-
lyezését s azóta (41/, év alatti 242 rokkantnak, <>3 
árvának és számos özvegynek több mint 170,000., 
korona segélyt fizettek  ki. 

Nincs is a világon még oly nyugdíjintézmény 
mely az I. oszt heti 20, a II. oszt. heti 24 és a 
IU. oszt. heti 80 fillér  tagsági dij melletlt már 
tiz évi tagság betöltése után, rokkant tagjainak 
az I oszt-ban heti rt.40 lévi 436 K. Hl) f.j.  a II 
oszt.-ban heti 9.HO iévi 50ÍI K. 60 t.i. a III osztó-
ban 11.90 (évi lilH K. HO D rnkkantsegélyt, 40 
évi tagság után hetenkint 12. 14 illetve J7 korona 
nyngdijt adna. A nyugdíj 40 évi tagság betöltése 
után mindenkinek jár, tekintet nélkül arra, hogy munka 
képese vagy sem. 

Az elhalt segélyre jogosult tagok árvái 14 
éves korukig neveltetési járulékban lészestilnek. 
Ha árvák nem maradnak bátra, az özvegy végki-
elégítést kap. 

Az egylet még ott is gyakorolja a humani-
tást, hol erre az alapszabályok nem kötelezik. Igy 
a központnál és miuden -fiókpénztárnál  van külöu 
segélyezési alap, melybfd  oly elhalt tagok hátra 
maradottal részesülnek segélyben, kik a jogosult-
ságot halálukig el nem érték. 

Az önzetlen bnzgóságnak. a lelkiismciutes-
ségnek példás megnyilatkozását látjuk az egylet ve-
zetésében is, melynek bámulatos eredményének kö-
szönhetők. Az egyletnek Budapesten van a köz-
ponti irodája, vidéken eddig 172 fiókpénztára  van. 
összesen 54,000 ezer fizető,  számos pártoló és alu-
pitó taggal. Az egylet közhasznú működését a ke-
reskedelmi kormány is elismerte s 11107-tői kezdve 
évi Ötezer koroua állami támogatásban részesíti. A 
közhatóságok, a sajtó, a papság, a tanítóság, az 
ipartestületek, számos gyáros és emberbarát erkölcsi 
és anyagi támogatásában részesitik. A "munkaadók 
közül számosan munkásaik helyett az illetéket egé-
szen vagy részben fizetik.  Városok, községek, in-
tézetek alkalmazottaikat beíratták. 

A vagyonkezelés kífogástalau.  Havonkint Hi-
vatalos Közlönyt adnak ki, melyben nyilvánosan 
elszámolják a bevételeket és kiadásokat. Az egy-
letnek jelenleg ,2 millió 8H0 ezer korona vagyona 
van. mely állami értékpapírokban, készpénzben és 
a budapesti egyleti házban van teljesen biztos ala-
pokon elhelyezve. 

* 

Ezt az egyletet ajánljuk helyUdí iparosaink 
és mnnkásaink figyelmébe.  Valóban humánns. min-
den politikától, felekezeti  és nemzetiségi kérdéstűi 
távol álló, tisztán jótékony ezéljait megvalósitauí 
törekvő intézmény, mely a magyar munkások és 
iparosok dicsőséges alkotása. Törekedjünk mind-
annyian arra, hogy ez az egylet nálunk is megho-
nosodjék. 

Iratkozzék be az egyesületbe az iparos, a 
kereskedő, a segéd, a tanoncz; írassa be mindenki 
a feleségét,  14 éven fölüli  gyermekeit, ha fizetés 
ellenében munkát végeznek. Iratkozzék be a föld-
munkás, a napszámos, a gazda s azoknak dolgozó 
családtagjai; a tisztviselő, napidíjas, gyakornok hi-
vatalszolga s általában mindenki, ki fizetés  ellené-
ben munkát végez. A kedvezményes beiratási dij 
csak 1 K. 20 f. 

Mindnyájan munkások vagyunk, akár szer-
számmal, akár szellemi munkával keressük meg 
mindennapi kenyerünket. A munkás és iparos keze-
lába, a szellemi munkás agya elgyöngül idővel, rok-
kanta válik. Es akkor elénkbe tolul az a kérdés : 
mi lesz most velünk ? Miből élünk ezután '• 

A Mindenható azért adott az embernek észt. 
hogy tudojon segíteni magán. Vájjon van-e ember 
manapság, ki ne ismerné az Örök igazmondást: 
Segíts magadon az Isten is megsegít! 

Az egylet központi vezetősége ^Budapest, VIII. 
József-utca  2S.)igen szivesen ad bárkinek is föl-
világosítást, aki ez iránt is hozzzá fordul. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Törvényhatósági bizottsági tagok 

választása Csikmegyeben. Vármegyénkben 
az elmúlt hétfőn  zajlottak le a törvényhatósági 
bizottsági tagok választása. A választások rend-
ben, minden különösebb emóció nélkül folytak 
le s ezekről eddig a következő eredményeket 
kaptuk: Csíkszeredában megválasztattak: Dá 
vid Lajos és Hajnód Ignácz. Várdotfalván: 
Ambrus Dénes ós Pálffy  András. Csikszent-
miklós—delne—borzsovai kerületben: Bodor 
Ödön, Kovács Simon és Bzakács Balázs. Szép 
vizén: Antal Gyula és Deák Elek. Taplocán: 
Gegó Sándor és Kószeghy László. Rákos, Ma-
défalva  és Göröcsfalván  : Fekete Imre és Fo 
dor Miklós. Csikmadarason: ifj.  Antal János és 
Antal Dénes. A választást megtámadják. Csík-
szenttamáson: Bara Sándor és Péter József. 
Karcfalván:  Kovács János. Csikszentkirály, 
Csikszentimre és Zsógödön: András György és 
Jakab Ferenc Kászon-Altiz, Féltíz és Impéren: 
András Lajos és Karácsony József.  Gyergyó-
Alfaluban:  Lörincz Vilmos és Miklós István. 
Gyergyószentmiklóson: Pál József,  Blénesi 
Albert, Blénesi Dénes, Jánosi György, Kéme-
nes József.  Szárhegyen: Ferencz András, Oláh 
Alajos. Remetén: Dr. Bálás Elek, Puskás An-
tal. Csomafalván:  Csata Miklós, Tódor János. 
Tekerőpatakon: Welltnan Géza, Pál Lajos, 

Csikszentmártonon: Kömény István, Bartók 
Dániel, a választást megtámadják. Gyergyó-
Ujfaluban:  Dénes Ferenc, Bányász Sándor és 
Klekes Józsa Márton. Tusuáilon : Lörincz .Kí-
nos, Gyarmathy Károly, ICorodi Lajos Bálinté, 
a választást megtámadják. Csikszentsimonon : 
Todor István, ifj.  Virág Mihály, ifj.  Veress 
Dénes. Kászonujfaluban  : Kölönte László. Csik-
szentgyörgyöu: Puskás Lajos, B:ik.i József. 
Gál György, Tompos Pál. Ditróhau: Fülöp 
Ákos, Csibi Imre, Puskás István, Gál Miklós. 
Csikszentdomokoson Böjté Lsijos választási el-
nök hirtelen megbetegedése folytán  a válasz-
tás nem tartatott meg. Uj választás lesz. Töl-
gyesen : Veitsuk József  és Ferenczy István. 
A többi községekből eddig nem knptunk érte-
sítést. Az újonnan megválasztott törvény lintó-
sági bizottsági tngok különben fi  évre kaptuk 
mandátumot. 

— A közigazgatási tisztviselők össze-
férhetetlensége.  A belügyminiszter rendele-
tileg utasította az ösnzes vármegyék főispán-
jait, hogy a közigazgatási tisztviselőket az 
összeférhetetlen  állások elfogadásától  és meg-
tartásától tiltsák el. Igy az alispánok és a köz-
ponti tisztviselők a vármegye területén bárhol, 
a szolgabirák pedig a járásaikban levó pénz-
intézeteknél sem igazgatósági, sem felügyelő-
bizottsági tagságot nem vállalhatnak, vagy 
ipari eş kereskedelmi vál.nlatokhan nem része-
sedhetnek. Ha valamelyik közignzgatási tiszt-
viselő a főispán  ezirányu felhívásának  haladék-
talanul eleget nem tenne, ellene a fegyelmi 
eljárást azonnal meg kell indítani. Kz a ren-
delet a napokban megérkezett Csikmegye tör-
vényhatóságához is. 

— Halálozás. Jakab Gyula csikszeut-
mártoni kereskedőt súlyos csapás érte, hét-
éves fia  Pistika folyó  há 13-án meghalt. Te 
metése e hó 14-én délelőtt 10 órakor lesz. 

— AB uj arányositási eljárás. Az er-
délyrészi közbirtokossági vagyon szétdarabo-
lásának megakadályozása érdekében az igaz-
ságügyminiszter törvénvjavaslatot dolgoztatott 
ki dr. Sebess Dénes Ítélőtáblai bíróval. A nagy-
jelentőségű reform  szembeötlő hatása elsó sor-
ban az lesz, hogy tíz-tizenkét nagyobb fake-
reskedelmi részvénytársaság a felszámolásra 
kényszerül, mert nz uj törvény visszaható 
erejű lesz és az arányrészek összevásárlása 
utján alakított erdőknek a közbirtokossági va-
gyonból való kihasitását nem engedi meg. Az 
uj törvéuy a közbirtokossági vagyon osztha-
tatlanságát mondja ki. Ugyanez a törvény sza-
bályozza a tagosítást eljárást is, mely eddig 
igen sok visszaélésre adott alkalmat. A közle-
gelók ügyét nemcsak Erdélyre, de az egész 
Magyarországra kiterjedő hatálylyal rendezik. 
Az erre vonatkozó törvényjavaslatot szintén 
dr. Sebess Dénes készíti és a munkálatokkal 
már annyira előre haiadt, hogy a törvényja-
vaslatot még a tél folyamán  a képviselőház 
elé terjeszthetik. 

— Zárt'iörü probabál. Fodor Lajos 
okleveles tánctanító Kiszner Józsefné  igazgató-
nő vezetése alatt a helybeli polgári leányis-
kola növendékeivel hat heti táncfolyamot  tar-
tott. A tanfolyam  befejeztével  zártkörű próba-
bált rendez. A zenét Ráduly Béni Árpád.zene-
kara szolgáltatja. A vizsga kezdete este 7 
órakor, tart 9 óráig, mely után általános tánc-
mulatság lesz. A programmon szerepelnek a 
legújabb táncok, köztük az általánosan ismert 
négerlánc, a kékvók is. A táncok bemutatásá-
nál az összes növendékek közreműködnek. Az 
érdeklődés különösen a szülők körében nagy. 

— Státus gy illés. Majhitit Gusztáv er-
délyi püspök a következő meghivót adta ki: 
Az erdélyi róm kath. státus gyűlést azon ala-
pon és jog erejénél fogva,  melyet számára ősi 
törvényeiuk, királyi rendeletek, évszázados gya-
korlat s ujabban ő csásári és apostoli királyi 
felségének  1867-ik évi augusztus hó 19-én kelt 
legfelsőbb  elhatározása biztosítanak, folyó  évi 
november hó 14-ik napjára Kolozsvárra össze-
bivandónak ítéltem és az Urnák szent nevébe,• 
ezennel összehívom. A gyűlés tárgyát képezi: 
1. Az igazgatótanács évi jelentése. A kilépő 
igazgató tanácsosok helyeinek szabályszerű 
betöltése. Ennélfogva  van szerencsém felkérni, 
bogy a folyó  évi november hó 14-ére ezennel 
kihirdetett status gyűlésen megjelenni, a tanács-
kozásban résztvenni és megjelenéséről, vagy 
akadályoztatásáról az igazgató tanácsot érte-
síteni szíveskedjék. Gyulafehérvár,  1907. évi 
október hó 1-én. Gr. Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök. 

— A Csiksomlyói Jótékony Nőegy-
let folyó  évi november hó 19-én a róm. kath. 

kezdődőleg tombolával egybekötött tea-estélyi 
rendez, a melyre az érdeklődőket ez uton hívja 
meg a rendezőség. Belépő-díj: csalátljegy l k. 
60 fillér,  személyjegy 1 korona. 

— Oyászrovat. Özvegy Kassai Imréné 
Nagy Magdolna folyó  hó 5-én, életének 87-ik 
évében meghalt Várdotfalván.  Az elhunytban 
Kassai Lajos főgimnáziumi  tanár édes anyját 
gyászolja. 

— Iskolai ünnepség. A csiksomlyói 
róm. kath. főgimnázium  ifjúsága  és tanártes-
tülete' 1907. évi november hó 19-én az intézet 
nagy termében hármas ünnepségét rendez, még 
pedig Árpád honalapítónk halálának kilencszá 
zados, Szent-Imre herceg születésének kilenc-
százados és Szent Erzsébet születésének hét-
százados évfordulója  alkalmából. Az üuuepség 

rendje a következő: D. e. 10 órakor ünnepé-
lyes szentmise a Szent Ferencrendiek templo-
mában ; ezt megelőzőleg szent beszédet mond 
liés János vallástanár. Ezután az intézet nagy-
termében : 1. Kéler Bélától Rákóczi nyitány, 
előadja az ifjúság  zenekara. 2. Ünnepi beszé-
det mond Eróss József  tanár. 3. Iiuek Szeut 
Imre hercegről, énekli a vegyeskar. 4. Szemlei 
Ferenc: Ima Szent Imréhez, szavalja Sándor 
Gergely V. o. t. 5. Nemzeti dal, énekli a férfi-
kar. 6. Lampérth Géza: Pusztaszer, szavalja 
Yáradi Sânilor VIU. o. t. 7. Három kurucdal, 
előadja az ifjúság  zenekara 8. Váradi Antal: 
Erzsébet, szavalja László Antal, VII. oszt. t. 
9. Honfidal;  énekli a férfikar.  10 Bán Aladár: 
Erzsébet betege, szavalja Fejér Gerö IV. o. t. 
11. Rákóczi induló, előadja az ifjúság  zene-
kara. Az ünnepségre az érdeklődőket tiszte-
lettel megliivja az intézet igazgatósága. Be-
lépődíj nincsen, azonban önkéntes adományo-
kat a Budapesten Szent Imre herceg tisztele-
tére emelendő templom javára elfogad  és ren-
deltetési helyére juttat az igazgatóság. 

— Kaszinó estély. Folyó hó 9-én tar-
totta nz .Uri Kaszinó* első szokásos téli es-
télyét a .Vigadó" kaszinó helyiségében. Gya-
lókay Sándor, mint a vigalmi bizottság elnöke, 
a bizottság tagjaival, vagyis az iljusággal együtt 
működve, már eleve arra törekedtek, hogy az 
estély kedélyességhen látogatottságban még a 
inult évieket is túlszárnyalja. Törekvésük fé-
nyesen sikerült. Városunk, sót a közeli vidék 
intelligenciája túlnyomóan részt vett az estélyen. 
Káduly Béni Árpád helybeli zenész jól beta-
nított zenekarával szolgáltatta n zenét. Jól mu-
zsikait; dicséretére válik Azt hiszem a jelen-
levő közönség megelégedésének adok kifeje-
zést akkor, tnidótt e lap hasábjain is elisme-
réssel jutalmazom. A jó zene, jó hangulatot 
csinál. A kiváló társaság megjelenése emelte 
az estély fényét  és buzdítja a rendező bizott-
ság tevékenységét jövőre is. A „viszontlátásra" 
igy vettek bucsut a reggeli órákban a hölgyek. 
Ez bizonyítja, hogy jól mulattak. Laciua Karoly 
a .Vigadó" béilóje is, ezúttal elismerést ér-
demel, a megfelelő  ételek és italok pontos ki-
szolgálásában A jelenlevők névsorát — egy 
rövid áttekintés után — igy foglalhatom  egybe : 
Kállay Ubul vármegyénk főispánja  nejevei: 
társaságában látjuk Györgypál Domokost és 
nejét, dr. Veress Sándort és nejét, dr. Zalán 
Istvánt és Bocskor Belát. — Mikó Bálint v. b 
t. t., dr. Fodor Antal és neje; Jeney László és 
neje; Bece Imre és neje, Császár Jolán, Özv. 
Moluár Lászlóné, Szabó Géza és neje, Filep 
Sándor és neje,. Csauádi Lajos és neje, l'ap 
Domokos, Pap Margit, dr. -Vagy Jenó es neje, 
Ferenczy Géza és neje, Fekete Imre és ueje, 
Báthory Olga tanítónő, Biicher Adolf  és neje, 
Kiss Eruó és neje, Birta József  és neje, Pubr 
Alajos s neje.Krausz Mihálynó és leánya Annuska 
Csik-Szeuldomukosról, e a ti ztikai1 és táncoló 
ifjúság  nagy számban. 

— Tanitó-gyülés. A kászon-alcsiki róm. 
kath. tanítói járás-kör a szokásos őszi gyűlé-
sét folyó  évi november hó 20-án d. e. 1U óra-
tót kezdódóleg, Fitóilon, az elemi iskola helyi-
ségében tartja meg a következő tárgysorozat-
tal : 1. A gyűlést megelőzőleg fél  óráig reu-
des tanítást tart Lacz János helybeli tanitó, 
az óratervben előjegyzett osztályban és tan-
tárgyból. 2. Eluöki megnyitó. 3. A mult gyű-
lés jegyzökönyvének felolvasása  és hitelesítése. 
4. Szaval: Hajnód Pál, kántor-tanító. 5. Sza-
badon választott tételről felolvasó  értekezést 
tart: Balló Károly k.-tanitó. (i A tanítás fölött 
való vélemény nyilvánítás. 7. Elnöki jelentések. 
8. Indítványok targyalása. 9. Tisztújítás. 10. A 
hátrálékban levő tagsági dijak befizetése.  A 
gyűlésre a kör rendes és pártoló tagjai, vala-
mint a taa- és uevelésügy baratul tisztelettel 
meghivamak. Csatószeg, 1907. uovember 10. 
Todor István jköri elnök. 

— Alsófehérmegyeben  tisztogatnak. 
A közigazgatási korrupciók világában régideje 
vetődött föl  olyan gyalázatos hínár, miut a 
közeli Alsórehérmegyebeu. A visszaéléseknek 
valóságos csiiuboraszszói ezek a rut dolgok. 
Ime, csak telegramstilusbau: egy ulispátr pa-
uamázik nz iuségbuza árával, ugyanaz az alis-
pán felrúgva  az inkompatibilitást, korcsma-
engedelyekkel gyűjti a garasait, közben pak-
tál a nemzetiségekkel. És ilyen szomorú vissza-
taszító a többi kép, aiuiket csak most vettek 
észre a belügyminisztériumban. Természetesen, 
megiudult a megyei tisztogatás. Erról a leg-
újabban a következőket jelenti tudósítónk: 
Alsófehérmegyéu  tisztító vihar vonul át, amely 
hivatva van gyökeresen megtisztítani a köz-
igazgatási visszaélésektől ezt a fényes  multu. 

elemi iskola egyik termében este fél  8 órakor szomorú jelenü vármegyét. Alig függesz-
tette föl  a belügyminiszter Szász József  alis-
pánt és rendelte el Böjthe marosujvári főbíró 
ellen a fegyelmi  vizsgálatot, már is híre jön, 
hogy Kemény Árpád báró főispán  a saját vizs-
gálata nyomán tapasztalt mulasztások és nagy-
fokú  szabálytalanságok miatt tizeuegy községi 
és körjegyző, két községi biró, valamint Miski 
József  abrudbányai és Nóvák Ferenc gyula-
fehérvári  polgármester, továbbá több városi 
hivatalnok ellen fegyelmi  eljárást indított. Úgy-
szintén Szász József  alispán és Ince Antal ve-
respataki főszolgabíró  ellen ujabb, sürgősnek 
jelzett fegyelmi  följeleutés  érkezett a belügy 
minisztériumhoz 131008/1907. és 131757/1907. 
szánj alatt. 

- A hazai örménység milleniumi 
jubileuma. Vármegyénk és a környékbeli 

örmény-magyarokat bizonyára érdekelni fogják 
az alábbi sorok, amelyek a magyarországi ör-
mények milleniumi jubileumáról adnak számot: 
1893-ban az „Armenia" cimü folyóirat  októ-
beri füzetében  Merza Gyula „A hazai örmények 
és a milleninm" cjmen lelkes indítványt tett, 
hogy az öriuéuyhetelepülist a magyar állam 
ezredéves évfordulója  alkalmából Szamosujvár 
főterén  emlékművel örökítsék meg. Az eszme 
pártolásra talált és lelkes fölhívás  ment szét 
a megalakult szoborbizottság aláírásával a 
gyűjtés megindítására. Az indítványozó meg is 
jelölte a szobor alakját Verzireszky (Verzár) 
öi'inény-katholikus püspök személyében, aki 
népét az ortodox hitről a katholikus vallásra 
térítette, s aki fajának  lángoló lelkű vezére, 
tanácsadója s a lelkiekben apostoli kormány-
zója volt. A hazai örménység felejthetetlen 
fópásztora  alapította 1700-ban Szamosujvár vá-
rosát, amely ma is a magyar-örmények anya-
városa. A Veziresky Oxendiusz iránt érzett 
hála és kegyelet egybeolvadt a magyar haza 
és nemzet iránt érzett gyermeki szeretettel 
és azért kiki tehetségéhez képest sietett az 
örmény emlékszobor javára adakozni Ha min-
den hazai népfaj  az örményekéhez hasonló 
hazafias  emlékművel fejezné  ki Magyarország 
iránt való ragaszkodását, akkor kőzÖB érzület-
ben egyesülne mindenféle  ajkú magyar hon-
polgár. A Verzireszkyszobor példájának tehát 
az egész országra kiható jelentősége van. A 
szoborügy érdekében a szamosujvári örmény 
egyház vállalt kötelezettséget és Bárány Lukács 
kanonok-plébános legújabb kimutatása szerint 
a szoboralap jelenleg 24187 korona. Az el-
készült szoborminta költségvetése a harmincz 
ezer koronát megközelíti, amelyben még nincs 
benne egy szobrot körülvevő vasrács és egy 
löntartási alap léteRÍtése. A jövő év tavaszán 
fog  Szamosujvár főtere  végleges rendezésre 
keriüni s akkorra a magyar-örmény metropo-
lis milléniumi emléke is fölállítható.  Adtlig is 
a hazafias  czélra szánt további adományt a 
Verzireszky-szoborbizottsághoz lehet küldeni 
Szamosujvárra. 

— A székelyudvarhelyi pénzügy 
igazgatóság ügyeimébe. Lapunk mult szá-
mában megemlekeztünk arról, hogy a pénzügy-
miniszter Csiszér A bel adóhivatali gyakornokot 
a világosi m. kir. adóhivatalhoz adótisztté ne-
vezte ki. Ez alkalomból, hogy most betöltésre 
kerül a csíkszeredai in. kir. adóhivatalnál egy 
gyakurnoki állás, bátorkodunk egy körülményt 
ügyeimébe ajánlani a, székely-udvarhelyi pénz-
ügy igazgatóságunk. És ez az, hogy tekintsen 
el a múltban követett gyakorlattól. Nevezete-
sen, ne nevezzen ki idegen helyről gyakorno-
kot akkor, amikor Csíkszeredában s általában 
Csikmegyében nagyon sok derék fiatal  ember 
van, aki alknjinas a megüresedett kezdő állás 
betöltésére. És itt különöseu hangsúlyoznunk 
kell, hoíy éppen maga az igazgatóság legjob-
ban tudja, hogy a csíkszeredai adóhivatalnál 
ezidószerint is vannak érettségizett fiatal  em-
berek, akik a gyakornoki kinevezés reményé-
ben hosszabb-rövidebb idő óta díjtalanul dol-
goznak az államuak. Ismételten tisztelettelje-
sén elvárjuk, hogy a pénzügyigazgatóság mél-
tányolni fogja  e körülményeket. 

— Az uj telefondijszabás  A telefon 
előfizetők  egy rég óhajtott és sürgetett kérése 
kerül a közeljövőben, ugylátszik, kedvező meg-
oldásra. Amint ugyanis illetékes helyről érte-
sülünk, a kereskedelemügyi miniszter az uj 
telefondijszabás  törvénytervezetét még a folyó 
évben a képviselőház elé fogja  terjeszteni. Az 
uj díjszabás szetint a telefon  előfizetők  a bir-
tokukban levó készülék használatáért kisebb 
alapdíjat és beszélgetésenként külön dijat fog-
nak fizetni;  de nagy súlyt fog  a miniszter fek-
tetni a nagyobb beruházást igénylő, tehát igen 
költséges telefon  vezetékek alaposabb kihasz-
nálására, amit ugy fognak  megoldani, hogy 
olyan vezetékeket létesítenek, amelyhez több 
előfizetőből  álló csoport lesz kapcsolva. Az 
ilyen csoporthoz tartozó előfizetők  természe-
tesen tetemesen csekélyebb dijat fognak  fizetni 
a telefon  haszuálntáért, mint azon állomások 
amelyek külön vezetékkel bírnak. 

— Uj huszkoronások. Örvendj Hunnia I 
Leszen a jövő tavasszal annyi bankó, mint a 

Solyva. Vagy hogy számokban beszéljük: 30 
iillió. A bankóeresztésról különben a követ-

kező kommünikében számol be a bankóprés-
iroda : A Magyar-Osztrák bank nagy előkészü-
letet tesz uj bankjegy nyomására. Bár a tek-
nikai kivitellel már teljesen tisztában vannak, 
a harmincz millió bankjegy nyomása mégis 
nagy időt vesz igénybe. Az uj hnszkoronás 
bankjegyeket az eddiginél sokkal erősebb pa-
pira nyomják és a nyomásra uj gépeket hasz-
nálnak. Valamivel kisebbek lesznek a bankók 
a mostaninál, de nagyobbak a tízkoronás bank-
jegyeknél. A mostani huszkoronások vörös 
számjegyei helyett viola számjegyeket fognak 
alkalmazni, olyanokat, mint a mostani tizko-
ronásokon. A számjegyek lényegesen nagyob-
bak lesznek és kivitelükben is eltérők a mos-
tanitól. Az alapszín nem tiszta viola lesz, hanem 
a violának egy árnyalata, amelyben a kék, 
zöld és szürke fog  összeolvadni. A bankjegy 
jobboldali mezejében művészi kivitelű nóifej 
lesz, melyet hullámfonása  kör övez. A fej 
mind az osztrák, mind a magyar oldalon jobbra 
kerül s teljesen egyforma,  ellentétben a mos-! 
tani bankjegyekkel, a melyeken mindkét olda-
lon más és más női fej  van. 

— Csikvármegye gazdasági egye-
sületének igazgató választm&nya folyó 



November 13. C S Í K I L A P O K 46. ssAm. 

hó 6-án Becze Antal elnöklete alatt ülést tartott, 
melyben Míkó Bálint, Élthes Zsigmond táblabíró, 
Bálint Lajos esperes-plebános, Révész Gyula tör-
vényhatósági és Keresztes Antal járási m. kir. ál-
latorvosok, Pál Sándor tanár, dr. Fejér Antal 
Ügyész, T. Nagy Iiure titkár és dr. Kovács Jó-
zsef  vármegyei faiskola  felügyelő  vettek részt 
Földmiveléaügyí- valamint kereskedelemügyi 
nisztereknek több rendbeli leirata tárgyaltatott A 
ragailós száj- és körömfájás  elleni védekezésre vo-
natkozó körrendelet kapcsán szóba jöt t hogy 
szomszéd Románia egyik közeli községében ezen 
járvány fellépett,  mely ellen való védekezés érde-
kében a közigazgatási hatóság a szükséges lép 
seket megtette. A székelyföldi  kirendeltségnek 
községi állatbiztosító szövetkezetek alakítása iránt 
tett megkeresése némi eltéréssel pártolölag fogad-
tatott és kimondatott, hogy a vármegyei átlatbiz-
tositási és legelőrendtartásí szabályrendeletekben már 
előzetesen gondoskodni kell a szövetkezet szerve-
zése és fenntartása  főbb  módozatairól. A gazda-
sági házipari tanfolyamok  rendezésére nézve uzon 
óhajtás jutott kifejezésre,  hogy ennek sikere ér-
dekéből a vármegye központibb fekvésű  községei-
ben állandó műhelyek állíttassanak be. Az érdek 
képviselet tárgyába ismételten azon állapotot fog-
lalta el a választmány, hogy a kötelező társulás 
mellett vármejg-ei kamarák felállítását  oliajtji 
Balogh Vilmos államtitkárnak a székelyföldi  akció 
vezetéséről való visszalépés alkalmából jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztatott Kazy József  miniszteri ta-
nácsosnál pedig ezen működéshez mindenki telhető 
közreműködés készségesen igértetett s azon óhaj-
tás fejeztett  ki, hogy ezen közreműködésre ininél 
több alkalom adassék. A községi faiskola  kezc'ők 
jutalmazására ltMJH. évi hat-hat, egyenkint 50 ko-
ronás pályázat kiírása elhatároztatott. Az őszi állat-
dijszások vezetésére elnökök küldettek. A magyar-
erdélyi szarvasmarhának a köztenyésztésben való 
védelme érdekében a vármegye törvényhatósága 
megkerestetni határozott s egyúttal lelirat küldése 
földmivelési  miniszterhez, hogy a vármegyei szarvas-
marha köztenyésztési irányának megfelelőleg  a csík-
szeredai foldmivesiskola  pinzgaui tenyészetét osz-
lassa lel s helyette magyar-erdélyi tenyészet beál-
lítását rendelje el. Tagok felvétele  s a sepsiszeut-
györgyi kiállításról szóló jelentés és számadások 
után több kebli ügy intéztetett eL 

— Felhívás a gaadaköaönséghea. 
Az országos takanuányhiány enyhítése érdekében 
folilmivclésügvi  m. kir. miniszter ur a gazdakö-
zünség útbaigazítása végett sz eladásra kerülő 
takarmánykészletekről tájékozást kivánváu szerezni, 
felkérem  vármegyénk azon gazdáit kinek eladó ta-
karmányuk (széna, salja, lóher, lucerna, tavuszi- és 
őszi szalma) van, hogy az eludó mennyiséget s 
annak métermázsában számított áiát hozzám sür-
gősen bejelenteni szíveskedjenek. Csikszereda, 11*07. 
november H-án. N a g y I m r e Csikvármegye köz-
gazdag. .előadója. 

— Köszönetnyilvánítás. A József  fó-
berczeg szanatórium részére a folyó  hó 1-én 
a temetőben kitett perselybe adakozás czimén 
befolyt  63 korona 66 fillér.  Ezenkívül K. P.-tól 
Ónod 10 kor., X. N. 5 kor., N. N. 2 kor, 
összesen 80 korona 66 fillér.  Ugy a kegyes 
adakozóknak, valamint azon helybeli úrhöl-
gyeknek, akik a temetőben a persely gyűjtés-
ben oly fáradságosan  közreműködtek, ez uton 
mond hálás köszönetet a József  főberczeg  sza-
natórium elnöksége. 

— Éjjeli lovagok szomorúsága. A 
magyar belügyminiszter kegyetlen rendeletet 
bocsájtott ki. Kegyetlen az éj lovagjainak, a 
kik mámoros szívvel és talán még máinoru-
sabb fejjel  éjjeli zenékben öntik ki áradozó 
keblük vágyakozó epekedéseit A belügymi-
niszter ugyanis rendeletileg megszorította az 
éjjeli zenek engedélyét Szomorkodjatok hold-
világfaló  lovagok, szomorkodjatok szerelmes 
baktisok, akiknek üdvösség volt hajnaltájt, ha a 
fehér  szoba ablaka alatt megzendült a füstös-
képü legények kezében a síró hegedül 

— Csikmegye és a tüdővesz Lapunk 
egyik közelmúlt számában hirt adtunk arról a 
humánus mozgalomról, amely az .erdélyrészi 
tüdőbetegek megmentésére, illetve a tuberko-
lózis veszedelmének meggátlása céljából Tus-
nádra, avagy annak videkére tüdőbeteg szana-
tórium felállítását  célozza. Valóban a tizen-
kettedik óra, hogy ezirányban nemes cselek-
vésre készülünk. Mert a tüdövész, az emberi-
Bégnek ez a legborzalmasabb gyilkosa, hatvá-
nyozva szedi áldozatait Most jelent meg a 
belügyminiszternek a legutóbbi kimutatása, a 
mely megdöbbentő adatokat tartalmaz. Esze-
rint Magyarországon 1904-ben 77923 egyén, 
1906. jul.us havában pedig 4678 egyén balt el 
tüdóvészben. Ez utóbbi számból Csikmegyére 
42 tudóvészes haláleset jut, ami azt a szo-
morú tényt igazolja, hogy Csikmegye ÍB azon 
megyék közé tartozik, ahol az alkohol, a tüdő-
vésznek ez a lelkes barátja, éppen nem talál 
ellenségekre. 

— Újra halamtanak. Szinte természe-
tesnek látszik, hogy ez a halasztás a madé-
falva—gyergyószentmiklósi  vasútvonal megnyi-
tásánál van. Amivel nem tesznek egyebet egy 
félév  óta, mint halogatják. Kifogás  mindig akad. 
Pedig egyre híresztelik azt az emberfeletti 
munkát, amelyei szorgoskodnak a vasútépítés 
befejezésén.  Természetesen most már hideg 
van, ez akadályozza a munkát Igy hát a nó-
tának az a vége, hogy tavasz előtt, menybeli 
csuda lesz, ha megnyílik áz uj vasút. 

— Sarat Erzsébet emlék ünnepe. 
Aa egész magyar katholikus egyház nagyban 

készülődik Árpádházi Szent Erzsébet születése 
700-ik évfordulójának  megünneplésére novem-
ber 19-én. Szent Erzsébet, II. Endre magyar 
király és neje Gertrúd, harmadik gyermeke 
Pozsonyban született, az ottani várban, a hi-
vatalos főünnepséget  ott tartják meg, az ottani 
fószékesegybázban.  A pozsonyi ünnepséggel 
egyidejűleg ünnepi isteni tiszteletek lesznek 
az ország számos más egyházában is. 

— Gyilkossági kísérlet. Gyimesen az 
„Unió Erdóipar Részvénytársaság" fűrész  tele-
pén folyó  hó 7-én este 7 óra tájban Búzás 
Márton csikszentmihályi lakos egy deszka ra-
kásnál megbújva, az arra baladó Wechter Leó 
gyári alkalmazottat egy deszka hasábbal ugy 
ütötte fejbe,  hogy az rögtön a földre  esett, 
azután a földönfekvő  helyzetében még vagy 
tíz ütést tett a fejére  és azután elfutott.  Wech-
ter Leó életben maradásához remény nincs, 
tettest a gyimesi csendőrség letartóztatta és a 
csíkszeredai fogházba  bekísérte. 

— Felhívás adakozásra Auguszta cs. 
és kir. főhercegnő  Őfensége  fővédnöksége  alatt 

„Szeretet- országos egyesület azt a-magasz-
tos célt tűzte ki maga elé, hogy a hazánkban 
élő nagyszámú siketnémák, vakok, hülyék és 
ppilept kusok sorsának javítását mozdítsa elő. 
Óriási munkára vállalkozott, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a uépszámlálás adatai szerint 
16073 siketnéma, 15430 vak, 15908 hülye s 
mintegy 20000 epileptikus él hazánkban. A si-
ketnéiuákat és vakokat még keresetképes egyé 
nekké lehet nevelni, a hülyék nagyobb része 
azoubau a leggondosabb nevelés és tanitás 
mellett sem képesíthető, arra, hogy kenyerét 
maga kereshesse meg s rászorult az epilepti-
kussal egyetemben az intézeti ápolásra és gon-
dozásra. Egyesületünk ennek folytán  a siket-
néma és vak gyermekek iskoláztatását moz-
dítja eló. míg a hülyék számára menházat tart 
fenn,  melyben ez idó szerint 29 különböző 
korú egyén nyer ápolást. Ezideig még nem 
voltunk abban a helyzetben, hogy menházun-
kat saját épületünkbe helyezzük el, de inert a 
mai bérházunk helyiségei szűkek s inert ezen 
körülmény a menház bővítését és az ápoltak 
megfelelő  foglalkoztatását  nagyban gátolja, oly 
telek megszerzését határoztok el, melyen a mai 
kor követelményeinek megfelelő  intézetet le-
hessen építeni. Keményünk van, hogy a telek 
megszerzése iráut telt lépéseink kedvező meg-
oldást nyernek s nem volna más hátra, mint 
az épület felépítéséhez  való összeg megszer-
zése. E tekintetben bizalommal reméljük, hogy 
hazánk jótékony eiuberbaratai ismét segélyünk-
re lesznek s száudekunk megvalósítását lehe-
tővé teszik. Azt hisszUk. hogy nem marad ha-
zánkban senki sem érzéketlen e nemes mű 
megalkotásával szemben s reméljük, hogy ál-
dozni fog  tehetségéhez képest mindenki, akit 

Teremtő érzékeinek és munkaképességének 
minden eszközével felruházott,  hogy otthont 
létesíthessünk minél előbb azok számára, akik 
legszerencsétlenebbek, mert sem testi épségük, 
sem szellemi képességeik item eleggé fejlettek 
ahhoz, hogy munkáskézzel hasznos tagjai le-
hessenek a társadalomnak. Iieméljük, hogy a 
magyar Áldozatkészség megteremti hazánk e 
nemben első intézetét, ahol gondos ápolás és 
szerető sziv enyhíti a gondviselés sujtottait s 
teszi könnyebbé részükre életük nagy terhé-
nek elviselését és kérünk is mindenkit, hogy 
járuljon hozzá legalább egy téglával az ember-
szeretet ezen újonnan emelendő épületéhez 

A gyüjtőivek a napokban szétküldetnek, mele-
gen ajánljuk a nemesszivű adakozók figyel-
mébe. 

— Erdélyréaai vásárok nvember 
havában. 11. Bágyon, Kisselyek, Kovászna, 
Magyai-Gy.-Moopstor, Marosvásárhely, Szerda-
hely, Sárkány, Szentágota. — 12. Bárót, Par-
kaslaka. Szászhalom. — 13. Csokmány, Vaj-
dahunyad. — 14. Bátos. — 15. Egerbegy, 
(Torda-Aranyos m.) Magyaros, Riomfalva.  Szász-
halom, Szentágotha, Tasnád. — 16. Resinár. 
— IS). Felvincz, Gernyeszeg, Királyfalva,  Ma-
gyarfráta,  Harasztkerék, Magyargorbó. — 20. 
Besztercze, Szainos-N.-Goroszló, Erzsébetváros, 
Körösbánya. — 21. Csákógorbó — 22 Ma-
gyarnagyzsombór. — 25. Alvincz, Bánfflhu-
nyad, Görcsön, Bethlen, Oylakuta, Gyergyó-
Ditró, Kutyfalva,  Szászkézd. — 27. Kászon-
Altiz. — 29. Oláhfalu  (Szentegyházas). Zabola. 
— 30. Medgyesszék. 

— Uj zenemüvek. Klökner E(le hllda-
dnpesti zeuemükereskeclésében 8 értékes zenemű 
újdonság jelent ineg. Első ezek közül nz országos 
liirnevü Lányi Ernőnek „Hunnia gyásza" ezünii 
nagyhatású zongoraműve. Az „Ocskay brigadéros" 
szerenádján kívül hasonló nemes izléstt. magyaros 
érzelgn nem íratott Lányi Einő müvei mindannyi 
mestermü: cz alkotású azonbnn minden husonló 
müvek felett  áll. Három féle  kiadásban jelent meg 
a .Hunnia gyásza" : zongora két kézre — 2 kor. 
40 HII. Zongora négy kézre — 3 kor. és vonós 
ötösre, íipiintetti mely utóbbi iskolai zenekaroknak, 
ugy nyilvános előadásoknál, mint hatásos, hálás 
műsorszám használható. Ara 4 kor. Xem kevésbbé 
értékes mű Haubner Károly „Akáczlombok" rimil 
hat pompás magyar nótát tartalmazó füzete.  Köz-
vetlen népies izii nótái valóságos remekei a ma-
gyár dalirodalomnak. melyek közül a „Parázs vau 
hamu alatt. A „Tizenhárom fodor  van a szoknyá-
mon* és „Csak csak egy kicsit" szövegüek mát-
is elterjedt s országosan keresett népnótákká vál-
tak, ni-a 2 kor. 50 tillér. Harmadik mü, Koiuároiny 
Ödön „Cobó iniluló~-ja. Egy gyújtó hatású, iiune-
pélyes hangulatit mngynr induló. Bor..ódy László 
gyönyörű szövegével hivatva van ünnepélyeken — 
iskolai ünnepségeken a huzatias hangu'at emelésére. 
Ara zongora és énekhangra 2 kor. iskolai zene-
karra H kor. Megrendelhetők Klökrer Ede — ia 
„Zenélő Mugyarország" I zeneiuükindóliivatalából Bu-
dupesten VIII. .lózsef-könit  22/u. — ahonnan miut 
tudjuk, minden érdeklődőnek, zenemű jegyzékeket 
H'-v szinte a „Zenélő Magyarország" zenclolyóirat 
mutatvány-füzetét  szívesen megkrMi. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltó üalet Réss-
vény társaság, Budapest, heti jelentése a tÖssde-

forgalomról  és a pónapiaoróL 
Budapest, 1907. november 7. 

A budapesti értéktőzsdén az elmúlt hét fo-
lyamán még mindig pangott az üzlet és a specu-
látió tartozkodú álláspontját még mindig nem hagyta 
el. A budapesti valamint a többi értéktőzsdék lanyha 
hangulatát az amerikai tőzsdék eseményeire lehet 
viasza vezetni és ugyancsak a/ amerikai események-
nek következménye az angol kamatlábnak feleme-
lése, atni az óriási nagy arányokat öltött arany-
kivitel meggátlását czélozta. Az amerikai pénz-
piarz rendkívüli pénzszükségletének fedezésére  kény-
telen igy más allamokhoz lordului és nincs kizárva, 

hogy a kamatláb felemelésének  kénléae nemsokára 
Németországban is ismét actuális lesz. Megnyug-
tató ama körülmény, hogy a franczia  jegybank 
hathatós támogatást helyezett angol test vérintéze-
tének kilátásba, aminthogy szó van arról, hogy az 
Összes európai államok nagyobb pénzintézetei kar-
öltve fognak  esetleg nagyobb aranyincnuyiségeknt 
az angol bank rendelkezésre hocsáttani. hogy az 
óriási arányú amerikai pénzigényeket ki lehessen 
elégíteni. 

Nálunk a pénzpiaezon kedvező fordulatként 
említhető, hogy az idáig legtartózkodóbb államok 
mint pld. Ausztria részéről hossszu idők óta e hé-
ten először mutatkozott pénzkínálat, amiből viszont 
következhető, hogy a hiteligények idővel isinét a 
régebbi mértékben lógnak kielégítést nyerhetni. 

A kedvezőtlen mezőgazdasági hírek, valamint 
az emelkedő gabonaárak követkeatében, ujabb ro-
alizáliUok történtek és igy csaknem az összes ár-
folyamok  a multhetiekiiél alacsonyabban zárulnak. 

A hét nevezetesebb árfolyamzáltozásaí  a kö-
vetkezők voltak : 
°/« magyar koronajáradék — 
Magyar hit-e] részvény — — 
Osztrák hitel részví'ny — — 
Magyar jelzálogbank részvény — 
Magvar lenzámitolóhank részvény 
I» imam lírányi vasinii részvény — 

Okt. 81. 
02.H5 

743.75 
638.25 
423.25 
463.25 
543.25 

Kot. 7. 
1Í2.HO 

732.—-
624— 
414.— 
45«.— 
5<W.— 

NYÍLTTÉR. 
(E rovatban közlötte!:ért nem felelős  n szerkesztő.) 

Csikszentdotnokos. 1907. november 10. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

Becses lapja 45-ik számának nyilttér ro-
vatában valaki, egy bizonyos érdekelt, • talán 
bukott), a közügy oroszlán bőre alatt nekem 
ront, gorombáskodik, sértegetni akar. Szóval 
ordít. 

Természetesen Ezópus óta mindenki is-
meri ezt az állatot. Ha tehát egy ilyen meg-
rúg, én bizonyára nem rugóm vissza. 

Jelen soraimnak csupán az a célja, hogy 
a „sérelmes" vers szerzősége elled tiltakozzam. 
Ezt nem én irtain. Dc annyi bizonyos, hogyha 
fonna  és tartalom tekintetében gyarló munka 
is, valami jó kellett legyen benne, mert íme: 
egy csirke megharagudott érette. 

Egyéb hülyeségekre szót vesztegetni nem 
érdemes. Ha valaki azt állítja, hogy a vers-
íráshoz elvetemültség kell; meg hogyha egy 
kántor választáson valaki önzetlenül és tisz-
tességesen korteskedik, ezzel a község jó hír-
nevét beszennyezi: azzal az emberrel, vagy 
csirkével már csak nem fogok  vitába állani! 
Nem! Ha megnevezi magát, legfennebb  fel-
fricskázom,  de akkor is először megfontolom, 
hogy érdemes-e rá? 

Maradok a tek. Szerkesztő urnák 
tisztelője 

Ditrói Puskás  László, 
helyettes postamester. 

K Ö n y V N V O M D A É 5 
P A P Í R K E R E S K E D É S 
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SZVOBODfl JÓZSEF ^CSÍKSZEREDÁBAN. 
A 

vV.y 

jánlja a legújabb rend-
szerű gépekkel, belükkel 
és diszitményekkel dú-

san berendezett könyvnyomdá-
ját, hol olcsó árban és ízléses 
kivitelben készíttetnek minden-
nemű, társadalmi, kereskedelmi 
és ipari czélokra szükséges 
nyomtatványokat, úgymint na-
gyobb terjedelmű müvek, ár-
jegyzékek, báli és esküvői meg-
hívók, eljegyzési kártyák stb. 
Gyászjelentések és szalagok a 
legrövidebb idő alatt készülnek. 

azdagon berende-
zett nyomtatvány-
raktárában foly-

ton készletben tart min-
dennemű községi, köz-
igazgatási és egyházi 
nyomtat ványokat. — 
Ügyvédi és magáncé-
lokra szükséges nyom-
tatványok, u. m. köte-
lezvények, adásvevési 
szerződések, meghatal-
mazások stb., jó minő-
ségű papírra nyomva. 

0 tinyv-, papír- es íroszer-
kereskedésében nagy vá-
lasztékban raktáron van-

nak helybeli saját felvételű  táj-
képes levelező lapok, valamint 
mindenféle  művészies kivitelű 
képes lapok és üdvözlő kártyák. 
Iskolai és irodai felszerelések, 
úgymint tankönyvek, rajztáb-
lák és füzetek,  festékek,  vo-
nalzók, hangszerek. Finom iro-
dai iró és fogalmi  papírok, fekete 
és szines tinták, tollak, tinta-
tartók, ostyák szines zsinórok. 

Legelterjedtebb és legtartalma-
sabb lap az egész vármegyében A CSÍKI LAPOK" Maoy"Rwiedttógénélfogvahirde-

" ' tések közlésére a legalkalmasabb. Hirdetések olcsó dijszabás mellett számittatnak. — EHH&etési ár egész évre 8 korona, félévre 4 korona. 



November . C S I K I L A P O K 46. B i . 

10111-1907. tkv. 
Árverési hirdetmény és feltételek 

kivonata. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

leiekkönyvi hatóság a dr. Ady Endre ügyvéd 
által képviselt .Alcsiki bank részvénytársaság"-
nak Borók Ferencz és Tulit Búza Imréé csik-
szentgyörgyi lakosok elleui végrehajtásos ügyé-
ben végrehajtató kérésére a végrehajtási ár-
verést 1800 korona töke és járulékai erejéig 
a csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság területén levó a Csik-
szentgyörgy község határán fekvó,  a csikszent 
györgyi I. K. 2839. sz. tjkvben felvett  A. f 
á89—591. hrsz. ingatlanlanra 38 korona, a 
10590. hrsz. ingatlanra 20 korona, az 1149. 
sz. tjkvben felvett  till. hrsz, ingatlanra 10 
korona, 682., 683. hrsz. ingatlanra 338 korona, 
734. hrsz. ingatlanra 58 korona, 837. hrsz. in-
gatlanra 87 korona, 2610. hrsz. ingatlanra 53 
korona, 2712. hrsz. ingatlanra 16 korona, 2871. 
hrsz. ingatlanra 15 korona, 3485. hrsz. ingat-
lanra 41 korona, 8514. hrsz. ingatlanra 8 ko-
rona, 3604. hrez. ingatlanra 8 korona. 3808— 
3810. hrsz. ingatlanra 27 korona, 3940. hrsz. 
ingatlanra 10 korona. 4176, 4177. hrsz. ingat-
lanra 12 korona, 4250 hrs/. ingatlanra 10 ko-
rona, 4250. hrsz. ingatlanra 6 korona. 8563. 
hrsz. ingatlanra 60 korona, 8583. hrsz. ingat-
lanra 4 korona, 8834. hrsz. ingatlanra 110 ko-
rona, 9060. hrsz. ingatlanra 10 korona, 10481. 
hrsz. igatlanra 9 korona, 10607. hrsz. ingat-
lanra 2 korona, 10617. hrsz. ingatlanra 10 ko-
rona, 10756. hrsz. ingatlanra 35 korona, 10763. 
hrsz. ingatlanra 8 korona. 

A 2141. sz. tjkvben A. f  alatt foglalt 
739 hrsz. ingatlanra 23 korona. 3739., 2740. 
hrsz. ingatlanra 175 korona. 2879 hrsz. ingat-
lanra 16 korona, 8830. hrsz. ingatlanra 58 ko-
rona, 10621. hrsz. ingatlanra 4 korona. 10752. 
hrsz. ingatlanra 5 korona. 

A 2840. sz. tjkvben A + 3894.. 3895., 
3897. hrsz. ingatlanra 111 koroua, 9319. hrsz. 
ingatlanra 230 korona. 

Az 1570. sz. tjkvben felvett  A. r 10616. 
hrsz. ingatlanra 6 korona. 

A 2495. sz. tjkvben felvett  A. + 10605 I. 
hrsz. ingatlanra 4 korona. 

Az 1022. sz. tjkvbeu felvett  A. f  9652-
9661., 9691. hrsz. ingatlanból a Borók Ferencz 
illetőségére 110 koroua. 

A 225 sz. tjkvben felvett  A. + 731—733. 
ingatlanból (utcza) a Borók Ferencz jutalékára 
10 korona. 

A csikszentgyörgyi II. R. 311. sz. tjkhen 
1126. hrsz. ingatlanra 41 korona, 1139. hrsz. 
ingatlanra 18 korona, 1143. hrsz. ingatlanra 
20 korona. 

A 884. sz. tjkvben felvett  A. f  alatt fog-
lalt 596. hrsz. ingatlanra 21 korona, 1525. hrsz. 
ingatlanra 16 korona. 

A 885. az. tjkvben felvett  A. + alatti 
887. hrsz. ingatlanra 12 korona, 991. hrsz. 
ingatlanra 10 korona, 1011. hrsz. ingatlanra 
19 korona. 

A 445. sz. tjkben felvett  A. f  1085— 
1088. hrsz. ingatlanra 41 korona. 

A csikbánkfalvi  727. sz. tjkben A. + 4488. 
hrsz. ingatlanra 46 korona ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban, és pedig nemcsak végre-
hajtást szenvedő, hanem a csikszentgyörgyi 
I. R 2839 sz. tjkvben Borók János kiskorú, 
Borók István, id. Borók Ignácz, az 1149. sz. 
sz. tjkvben Borók János kiskorú, Borók Ist-
ván, a 2841. sz. tjkvben Borúk Ignácz, a 2840. 
sz. tjkvben Borók János kisk., Borók István, 
id. Bozók Ignácz; a csikszentgyörgyi II. R. 
311. sz. tjkvben Borók János kiskorú, Borúk 
István; a 884. sz. tjkvben Borók János kis-
korú, Borók István, id. Borók Ignácz: a 885. 
az. tjkvben id. Borók Ignácz; a 445. sz. telek-
jegyzőkönyvben Borók Jánoa kiskorú, Borók 
jános és a csikbánkfalvi  737. sz. tjkvben Bo-
rók János kiskorú és Borók István csikszent-
györgyi lakosok táratulajdonosok jutalékára is 
a végrehajtási törvény 157. §-a értelmében 
elrendeli, azzal, bogy ezen árverés a csik-
szentgyörgyi I. R. 2839. sz. tjkvben C. 1., 
az 1149. szt. tjkvben C. 6., a 2841. sz. telek-
jegyzőkönyvben C. 3., a 2840. sz. tjkvben C. 
2., az 1570. sz. tjkvben C. 2.; a II. R. 311. 
ijkvben C. 5., a 884. sz. tjkvben C. 2., a 885. 
sz. tjkvben C. 2., a 445. sz. tjkvben C. 1.; és 
a csikbánkfalvi  737. sz. tjkvben C. 3. a. özv 
Tompos József  C. 1., 2. a. Borók István és 
neje sz. Szántó Juliánná javára bekebelezett 
haszonélvezeti jogot nem érinti. 

Az árverésre határnapul 1907. évi de-
czember hó 30. napjának délelőtti 10 
óráját Csik-Szentgyörgy községházához kitűzi 

A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1907. október 18. 

Szakács, 
kir. járásbiro. 

tartandó általános tisztújító közgyűlésen 
választás utján leendő betöltése czéljá-
ból pályázatot hirdetek s felhívom  mind-
azokat, kik ezen állások valamelyikét 
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerlleD 
felszerelt  pályázati kérvényeiket hozzám 
folyó  évi deczember  hó 6-ik  napjának 
délutáni  5 órájáig  aunál is inkább ad-
ják be, mert a később érkező folyamod-
ványokat hivatalból fogom  visszauta-
sítani 

I. Az igazgatói állásra, mely évi 
3600 korona fizetés,  600 korona lakás-
pénz, 1000 korona utazási átulánynyul 
javadulmaztatík, pályázhatnak mindazon 
C'sikmegyében illetékes és lakos szé-
kely honpolgárok, kik a jogtudományok-
ban elméleti s gyakorlati képzettségü-
ket igazolni tudják s a gazdászat, er-
dészet és számvitel, valamint az ad-
oiinisztráczió terén kellő jártassággal 
birnak. 

II. A gazdatiszti állásra, mely évi 
2000 korona fizetés,  természetbeni la-
kás, 600 korona utazási és 400 korona 
szolgatartási átulánynyal javadulmazta-
tik, pályázhatnak mindazon Csikmegyé-
ben illetékes és lakos székely honpol-
gárok, kik gazdász szakképzettséget, 
vagy legalább középiskolai végzettsé-
get, avagy a gazdászat és erdőkeze-
lésben, valamint a számvitelben kellő 
gyakorlati jártasságot tudnak igazolni. 

III. Az ügyészi állásra, melynek 
javadalmát a magánjavak átadandó pe-
reiből befolyó,  a vármegyei ügyviteli 
szabályzat szerint elszámolandó és fo 
lyósilandó perköltségek képezik, pá-
lyázhatnak mindazon Csikmegyében il-
letékes és lakos székely honpolgárok, 
kik ügyvédi oklevéllel birnak és gya-
korló ügyvédek. 

Csikvármegye magánjuvai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1907. évi november 
hó 6 án. 

t-s Fejér Sándor 
ulispán. igezg.-tiinácsi elnök. 

1356—1907. mj. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye tnagánjavai .kezelő 

hivatalánál rendszeresített igazgatói ál-
lás a megbízatás lejárta s a gazdatiszti 
állás nyugdíjazás folytán  üresedésbe jő-
vén, ezeknek, valamint az ujoaan rend 
szeresitett megyei magánjavak ügyészi 
állásnak folyó  évi deczember havában 

Pályázati hirdetmény. 
Csik Szentkirály nagyközségben a 

községi jegyzői állás lemondás folytán 
Üresedésbe jővén, felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni oliujtják', hogy az 
1883. évi I. t.-cz. 6. § , illetőleg az 1900. 
évi XX. t -cz. 3. § ában előirt képesítésü-
ket, eddigijmüküdésllket és életkorukat 
igazoló okmányokkal fölszerelt  kérvényll 
ket hozzám folyó  évi deczember hó 
2 áig adják be. Határidő után érkező 
kérvények figyelembe  nem vétetnek. 

A választás folyó  év i deczem-
ber hó 3-án délelőtt 9 órakor fog 
Csik-Szentkirály község házánál meg-
tartatni. 

J a v a d a l m a z á s : 
1. 1600 koroua fizetés; 
2. 200 korona lakbér; 
3. 30 koroua irodai átalány; 
4. 24 korona fuvar-átalány; 
5. a inagáninunkálutokért szabály-

rendeletileg megállapított dijak. 
Csik-Szentmárton, 1907. november 7. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
Tekerőputuk közbirtokossága el-

adja Tekeröpatakon 1907. évi november 
hó 21-én délelőtt 9 órakor kezdődő 
nyilváuos szó- és Írásbeli árverésen a 
tulajdonát képező és Tekeröpatuk köz-
ség határában fekvő  Oltpatuk erdejé-
ben 1906. és részben 1907. évi vágás-
ban eladó fáját. 

Az eladó fa  álló luc-zfenyő,  mell-
magusságbun, kéreggel együtt 10—78, 
átlag 26 cm. átmérőjűek, (>383 darab-
nak és körülbelül 2859 köbméter haszon-
fát  tartalmazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 15 0 k. hold 
kiterjedésű, az országúttól 13 és a leg-
közelebbi vasúti állomástól 15 kilomé-
ternyire fekszik. 

Kihasználási időtartain két év. 
Kikiáltási ár 20,000 koronn, amelyen 

alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak leg-

alább 10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képvise-

lőjénél a hivatalos órák alatt megte 
kiüthető; árverési és szerződési feltéte-
lektől eltérő vagy későn érkező aján-
latok és utóajánlutok netn fogadtatnak  el. 

Tekeröpatuk, 1907. november 8. 
Az e r d ő b i r t o k o s n e v é b e n : 

Bencze Ágoston, 
k 11 jegyző 

4429—907. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Tusnád községben a segédjegyzói 

állás lemondás folytán  üresedésbe jő-
vén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen 1000 
koronával díjazott állást elnyerni óhajt-
ják, hogy szabályszerűen felszerelt  pá-
lyázati kérésüket hozzám folyó  évi de-
czember hó 3-áig adják be. A válasz-
tás folyó  évi deczember h ó 4-én 
délelőtt 9 órakor fog  Tusnád község 
házáuál megtartatni. 

Csik-Szentmárton, 1907. nov. 10. 
t-3 Bartalis Ágost, 

főszolgabíró. 

1155-1907. kj sz. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság a vár-

megyei törvényhatóságnak 415s—907. 
ai. számú határozatával engedélyezett 
csikszentniihályi és aj nádi községi elemi 
népiskoláknak 55534 kor. 66 fillér  költ-
séggel való felépítésére  nyilvános szó-
és zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet 

Az árlejtés folyó  évi november 
hó 28 án déle lőtt 10 órakor Csík 
szentmihály 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 
bánutpénzzel, vagy óvadékképes érték-
papírokkal felszerelt  írásbeli zárt aján-
latukat az árlejtés megkezdése előtt 
a csikszeutmiliályi elöljárósághoz any-
nyivtil inkább adják he, mivel a később 
érkezettek figyelembe;  nem vétetnek. 

Az épitési tervek és költségveté-
sek, valamint az árlejtési feltételek  és 
épitési szerződés tervezet, a csikszent-
uiihulyi községi jegyzői irodában a hi-
vatalos órák alatt bármikor megtekint-
hetők. 

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

k. jegyző. (2- 3) k. túró. 

ütóajánlati árverési hirdetmény 
kivonat. 

A Csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Müller 
(Jyula utóda Tartler Alfréd  brassói ezég vég-
rehajtatónak Orbán Sándor karczfalvi  lakós 
végrehajtást szenvedő ellen 438 kor. 90 fill. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügy ében, a csíkszeredai kir. törvényszék (mint 
tlkvi hatóság) területén lévő Csíkszereda vá-
ros határán fekvő,  a csíkszeredai 154. sztjkv-
ben A. +. 1. rsz. 259; 1. hrsz. szántóra 1100 
korona és 2. rsz. 672. hrsz. szántóra 110 ko-
rona 1 fill.  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrejdelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1907. évi november 
ho 21. napján délelőtt 9 órakor alólirt kir. 
törvényszék mint tlkvi hatóság árverési he-
lyiségeben (36. ajtó) megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
eladatni nem fognak 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10c/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. IA. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. íj-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-c. 170 S-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni. 

Csíkszereda, 1907. október hó 6-án. 
A csíkszeredai kir. törvényszék 

mint te lekkönyvi hatóság. 
Oecző Béla a. k. 

j kir. tvszéki biró. 

K Ö Z P O N T I T A K A R É K P É N Z T Á R 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAH 
= ÉS FIÓKINTÉZETE BÜKSZADOH- = 

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

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

Foglalkozik Idegen pénznemek 
beváltásával és minden bank-
szerű dologgal. 

Takarékbetéteket elfogad  be-
téti könyvecskére és folyó  szám-
lára 4 '/, százalék kamatozás mel-
lett, a 10 százalékos tőkekamat-
adút is az intézet fizeti. 

Bármily bankszerű felvilágo-
sítással a legkészségesehben szol-
gálnak a bank kirendelt közegei 
az intézet helyiségében. 

A Standard életbiztosító tár-
saság fóügynőkségét  is az intézet 
kezeli. A2 igazgatóság. 

Vau szerencsém u t. közönség b. 
tudomására lio/.ni, hogy Brassóban, 
Lensor 26. asám alatt ideiglenesen 

S Z Ü C S T Y Ü N E L Y T 
nyitottam, hol kizárólag saját késalt-
ményü niiudeunemü női gallérok 
(l'oak) karmantyúk (mulíok), asórme, 
krimmer és szövet sapkák a legújabb 
divat után a legolcsóbb áruk mellett 
kaphatók. 

l"gv a fővárosban,  rniut a kül-
földön  s/,érzett tapasztalataim e téren 
altban u kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogv a legmesszebb menő ízléseknek 
a legpontosubbun és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés után eleget 
Uulok tenni. 

A fent  említetteken kívül készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
szőrme, női és gyermek-kabátokat, 
figarók  és paletókat, egyszóval e 
szakmához tartozó összes czikkeket 
leirgvorsabbnn pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett. 

l'gyszintéu elvállalok bebelelé* 
eeket, p re meséseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szöiincáruk díj-
mentesen tisBtiitatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
V.\- 52 pipere-szűcs. 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo-
zottan Rethy-félet  kérjünk, mivel sok haszon-
talan utánzata van. - Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

• • • • • • • • • 
Nagy választékban, szebb-
nél szebb kivitelben kapha-
tók Sz voboda József  könyv 
és papirüzletében helybeli 
és vidéki tájképes, vala-
mint másnemű képes 
üdvözlő-kártyáik 

Továbbá kaphatók 
mindenféle  dobozos és 

mappa levélpapírok; is-
kolakönyvek és táskák; 
Írószerek, tollak, tolszá-
rak es mindenféle  füzetek, 
rajztáblák és festékek  stb. 

• • • • • • • • 
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A MAGYAR GAZDÁK VÁSÁRCSARNOK E L L Á T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
G Ö Z S Y Á R P Á D g y ó g y s z e r é s z n é l CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezet horosztálya a nagymél-
tóságú földmivelesügyi  miniszter tá-
mogatásával létesült és annak államló fel-
ügyelete alatt áll. A szövetkezet által sz;il-
litótt borok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir. országos chemiai intszet 
altal vannak felülvizsgálva  s azok 
tisztaságáért s valódiságáért a legtelje-
sebb mértékben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó kilünó minőségű zan atos", fajborok  ! 

Kiadás nagjban és kicsinyben Vörös 
és fehér  borok hordókban és palacz-
kokbun. 62 fillértől  felfelé  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kivül 
jutányos árakon mindennemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. ' 

Ajánlja továbbá tiőzsy Ar|iá(l ..Keki-te-sus-
fíyógyszertára  nui [aliorutóri iiiiihIjüu ft'Mol^ozott 
szekelylölili pyópyterinékcit és u legújabban 
foi'̂ iiloinbu  hozott kozmetikus czikkeit, u. 111.: 

Ibolya-krém és székely havaal-gyopár-
krém, uz nri-z '-1 kéz bársonyosul! puliiul és fehé-
ren tartására. Ui'iriiiely országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja ii vers. nvt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai DÖvény-hajszeas. lelkit iinöbb szer 
liiíjliullns és liujkurpu elten. Egy üveg ára 
1 korona 40 fillér. 

Salicyl Mentből szájvla, n fopiik  és a száj 
ii|>ol;isiirn : u fô 'uk  fehéren  turtúsára párul l;ui-
nuk ismert epye.liil álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona 80 fillér. 

Ajánlja különféle  Ukör-essenoiáit és az alitioz 
sziiks.'-p-s kellékeket, melyekkel, liázit.i^ ké-
szítve. <-kv liter kitUnö likőr ulig jön 1 korona 
60 Hllérl'e. 

Egy üveg fenyöklvonat  1 korona; orvosi-
lag rsiiz. köszvény, liiilés és idegbajoknál ren-
delve liieli-R kádfürdőbe  öntve, kész egy ki-
liiin'í ícnvöíiirdíi. 

Ajánlja nói éa férfl  óvssereit, teljes disz-
kréu-zióvut. jHtányos árukon. 
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K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! 

^ a k e z o a s é g S Z Í T I S f i g y e l m é b e ! 

A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom 

E G É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , 
bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
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. • 
Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tisztelettel: 
I T - i 5 K A H D A G Y U L A . 

Özv.KardaLajosné italmérésében k , ' , l , : , tóku jn ,. • menti borok, likőrök, 
a legfinomabb  tearumok, s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba. 
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O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete. 
leliálogkölcsönöket nyújt 3IM) koronától kezdőiHeg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-tól ti.") évig terjedő időre 
4' V , alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket napiól-napig 4°/0-kaí kamatoztat és azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

U j p e r s e l y - b e t é t r e n d s z e r . 
ElAlegst ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, u. m.: vásárol és 

elad a legméltányosabb áron 

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

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

S z e l v é n y b e v á l t á s . 3 E _ ! E Osztálpr&jeoei Mámsitfl helje. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.  :i3 -wí 

Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti Általános biztosító társa-
Ságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 
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A h a t a l o m é s á r t a t l a n s á g k e v e r é k e i a z 
A h E A S E V A & 7 3 1 2 * S l & l . . e a s a I k e s , I ® Ü L 
AJMA  S I T M t ¥ ! M E E É M S 2 4 P F A 1 Î 4 s a l k e i . - ö l . 
AXiMA  SlYAliWWmm&ÉM  K Q E s & ¥ F ö E ísm  I m ö l . 

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

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. -
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak" 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egj forma  jóhatásu, a hülgypor pec'ig a krémre kitűnően tapad és nz arcon 
felismerhetctlen.2  krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő: 

B A L Á Z S O Y 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. 

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

1 2 - n2 
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK P É N Z I N T É Z E T E . 

1883-BAN. 

Betét állomáuy 
Értékpapír készlet 
Tartalékalap 
Alaptöke 

rOTT 1883-BAN. 
egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korons. 
200.000 korona. 

! 

m e g t a k a r í t ó i t tökélt bizton elhelyezése. 
Kölcsönöket nyújt váltókra, bosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán 

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

ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tökét, anélkül, 
ltogy u cimeti bármi néveu nevezhető utánfizetésre  volua köteles. 

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

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a bauküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvallal megbízásokat és pénzbeszedéseke t a helybeli piacra 
Hivatalos he ly i sége i : saját házában, miudenuap délelőtt 8 órától 
jg-62 nyitva vannak. 
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A Z Ő S Z Ü L Ő N A J N A K 
visszaadja az eredeti ifjúkori  szí-
nétje „Rák" hajregenerátor. 

Hölgyeknek és uraknak állandó hajápo-
lásra nélkülözhetetlen a Trifoleum 
(hajpetrol). Trifoleum,  mely megszün-
teti a hajhullást és a fejbőr  korpásodását. 

Illatszerek, arczkenócsök, pude-
l s rek — suly szerint — kaphatók 

Fekete Vilmosillttt,,er" tárában Csitaeilaii. 

[ L I E f F D K ] ® ® ^ © ® 

F Ó 2 É S R E S Ü T É S R E 
<• K I R Á N T Á S H O Z 

FODraBEK] raggoracaát 
KÖNNYŰ EDÉSZTHETÖSÉ6EÉRT 

ORVOSILAG A J Á N L V A 
CSAK E V É D J E G Y 6 Y E U 

ELLÁTOTT CSOMAGOT 
Ü F O G A D J U N K ELÜ 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Ki-

I r o d a : Kapu-u l ea IS . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . I r o d a : Kapu-u tea 15. 

Nyomatott Unmbodt József  könyvnyomdájábtn, Csiksiersdtbu, 1907 




