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GLOSSZÁK. 
A napokban öt revolverlövéssel el-

dobta magától az életet egy mugasrangu 
fővárosi  állami tisztviselő. Az országos 
kaszinó tagja volt. A legkékebbvérü 
arisztokratákkal parolázott. És kártyá-
zott. Mindaddig, amig volt miből. És 
amig futotta  a asztalra, meg egyéb 
költséges passziókra, kezet fogtuk  vele 
Aztán egyszer csal: elfogyott  — a másé 
is. És akkor elkopott a becsület is, 
amelyet csak az öt revolverdörrenés 
tudott reparálni. A vita vége: a nagy-
ság á t k a . . . 

Ugyancsak a uapokban a csíksze-
redai törvényszék másfélévi  fegyházra 
ítélt egy kisebb kalibertl gonosztevőt. 
A saját környezetében ugyanazt a szo-
morú szerepet játszotta, mint a buda-
pesti gavallér, a különbség csak a ke-
ret és bűnhődés. Amott u legkegyetle-
nebb önbíráskodás, itt a földi  igazság 
szolgáltatás sújtó keze. 

És ilyenkor föleszmélnek  a morál 
prédikátorok és nyárspolgárok : Istenein, 
menyien vannak közöttünk Blaskovichok, 
Takók, akik közbecsülés, irigylés tár-
gyúi. És nem veszi tőlük számon senki, 
hogy honnan a mód a uagylábonélésre? 
Ellenkezőleg, szeretnek fürödni  abbau 
a fényben,  aminek csillogását már a bün 
adja. És ha kipattan a bün, mi marad 
a Blaskovichoknak, a Takóknak? Leg-
jobb esetben a szánalom, de legtöbb 
esetben a megvetés. 

• • 

Észrevétlenül b'eköszöntött hát Kar-
neval őfensége  is. Csíkszeredában pél-
dául ünnepélyes bevonulását is megtar-
totta szombaton este. Nem ugyan Har-
lekin maskarában, de a szeretet, a hu 
Dtanizmus jegyében. És ez talán biztató 
a csíkszeredai farsangra. 

Hivatalos farsang!  — Micsoda ne-
vetséges dolog is ez a kaletidáriumi 
időmeghatározás. Szinte legjobb volna 
kitőrülni a kalendáriumból. Mikor úgyis 
úgyszólván két kuszt él ezen a nyo-
morúságos sártekén. Az egyik kaszt, 
amelynek a mód megadatott, fütyül  a 
farsangra,  már tudniillik a hivatalos far-
sangra. Akkor mulat, amikor kedve 
tartja. A másik kaszt — a szegénység, 
a nyomor szánandó hadserege (értem 
itt az uri nyomort is, mely még bor-
zasztóbb a fOld  egyszerű népének nyo-
moráságánál — ez a kaszt meg éppen 
kutyába se veszi a farsangot,  mert örö-
kös hamvazó szerda az életük, Ezeknek 
soha sem volt farsangjuk,  de minden-
kor csak böjt. 

Emberek, ti, akiknek a mód meg-
adatott, gondoljatok ezekre a bőjtölókre 1 

— latin.  — 

Miért ez elégedetlenség? 
A vármegyében nincs egy ember, 

aki elmondhatná nyugodt lélekkel, hogy 
megelégedett a jelenlegi viszonyokkal 
A társadalmi és politikai téren tapasz-
talható rohamos züllés mindenkiben aggo-
dalmat kelt. Kutatjuk, keressük az okát 
ennek a nagyfokú  dekadenciának és 
nem találjuk. Miért? Mert a baj mind-
nyájunkban van, mindnyájan bűnösök 
vagyunk. A gyarló ember tulajdona, 
hogy a hibát mindig másban keresi, ön-
magát ártatlannak véli. 

Nagy a határozatlanság, az ide-oda 
kapkodás, még nagyobb a bizalmatlan-
ság. As elvteleoség sötét korszaka! 

A közügyek iránt semmi érdeklő-
dés. A kicsinyek óriások lesznek, a na-
gyok, a tehetséges emberek eltűnnek 
észrevétlenül. 

Ki hitte volna ezt még a közel-
múltban? 

Alig egy éve mily erős küzdelmek 
izgatták a vármegye minden valamire 
való emberét. Titáni küzdelem volt. lirős 
ellenfelek  mérték össze kardjaikat. 

Egy erös vármegyei élet hajnalát 
álluk ekkor. A harcban, a küzdelemben 

az eszmék tisztulnak, erre szükség van! 
Örültünk mindnyájan. Nem alaptalanul 
Megelőzőleg messze, messze visszame-
nőleg minden szunynyadt. Nem volt 
semmi társadalmi ukció. Tétlenül néz-
lük, hogy mint dolgoznak, mint küzde-
nek a közjó érdekében más vármegyék. 
Minden tetterőt csupán u hivatali bürök 
ratizmus emésztett fel.  A hirtelen tör-
tént változáson tehát méltán ürültünk. 

Az öröm korai vala. A lelkesedés 
szalmaláng volt. Újra szunnyad minden 

mint régen, sót még rosszabbodott 
a helyzet. A küzdelem felkorbácsolva 
szenvedélyeket, megingatta, teljesen 
tönkre tette a közbizalmat, széttépte u 
baráti kötelékeket, izolált mindent, de 
mindent. Most utt vagyunk, hogy még 
édes testvérünktől is félünk,  remegve 
uyujtunk kezet, kételkudüuk a becsü-
letességében. Nem lehet csodálkozni te 
hát, ha minden vonalon nagy az elége 
detlenség. 

Ha igy haladunk tovább, maholnap j 
túlszárnyaljuk visszamaradottsáir tekin-
tekintetében még a vadnépek lakta szi-
geteket is. 

A vármegye élén ügyes, kipróbált 
tisztviselők állanak. — Ebben a nagy 
chno8zban nem csoda, hogyha társadalmi 
akciót kifejteni  nem tudnak kellőképen 
és kénytelenek a hivatalos teendők 
szűk terrénumán maradni. 

Mozduljon meg magú a társadalom. 
Vannak tehetséges embereink, lépjenek 
akcióba. Teremtsenek egészséges köz-
szellemet. Ugy mondják, liojiy a főispán 
is ágilis ember. Magas, előkelő állása 
praedestinálja őt a vármegyei élet jobbá, 
egészségesebbé tételére. A vigalom, a 
dinotn-dánom csak ugy szép, ha ennek 
nyomán a közszellem is erősödik, vagy 
ha nincsen — megszületik. Dr. II. 

A kepe-ügy. 
Meg egy vélemény. 

A kepe-ügy nem vészit aktualitá-
sából. A dolog természetes rendje az 
lenne, hogy ne is kerüljön le ez a kér-
dés a napirendről. Azaz az intéző körök 
juttassák megérdemelt helyére, az ócs-
kaságok lomtárába ezt az ósdi udózási 
rendszert. Hisszük, hogy ez a kimúlás 
ncui messze van. 

A kepéről, illetve annak jogi ter-
mészetéről különben ismét egy alapos 
tanulmányt adunk. Ti inon Ákos buda-
pesti jogtanár a következőkben irja kö 
rül a kepét, nagyon sok vonatkozásban 
a csikmegyei állapotokra. — íme: 

Ujabban gyakran halljuk emlegetni nz 
erdélyi egyházmegyében dívó „kep'i"-BZolgál-
tatást, mint a párbértói eltérő természeti! ti-
zedszert! dologi terhet, amelynek megváltá-
sáról külön kell gondoskodni; miért is szük-
ségesnek tartom ezzel a kérdéssel is röviden 
foglalkozni  és a „kepének" eredelét, jogi ter-
mészetét megállapítani. 

Az az egyházi szolgáltatás, amelyet Er-
délyben általán .kepének' neveznek, jogi 

természetére nézve teljesen azonos a Magyar-
országon .párbér", -ágybér-, .karez", .lélek-
pénz- stb. elnevezések alatt ismert egyházi 
szolgáltatásokkal. A „kepe" elnevezés erede-
tét szolgáltatások minőségétől vette. A föld-
birtokkal bíró hívek a lelkésznek járó szol-
gáltatást kezdetben olyképpen teljesítették, 
hogy az általuk termelt gabonauemüekl'ól, 
búzából rozsból, árpából vagy zabból a szántó-
földim  összerakott bizonyos mennyiségű cso-
mót. amelyet Kedélyben .kalonin ának" vagy 
.kalangyának". Magyal országim .keresztnek" 
neveznek — engedtek át a lelkésznek. Az 
ilykeppen természetben természetben teljesí-
tett egyházi szolgáltatást, amely bizonyos 
számú ,kalangyát" foglal  magában, neveztek 
„kepének". A „kepe" ehhez képest a szolgál-
tatás minőségének és egyszcrmiml mértéké 
nek jelzője lett. „Kepézöknek" nevezték azo-
kat a földbirtokos  híveket, akik terménybeli 
szolgáltatátokat teljesítettek, szemben azokkal, 
akik igen csekély, vagy semminemű birtokkal 
nem bírván, mint a hivatalnokok, iparosok, 
kereskedők és zsellérek pénzbeli szolgáltatást 
teljesítettek s akiket szolgáltatásuk minősége 
után a török .asper" (kis ezüstpénz> szó után 
„oszporásoknak" neveztek.1' 

A .kepe", mint a szolgáltatás mértéke, 
a lelkészi jövedelmek összeírásának tanúsága 
szerint jelenleg általán két csomót vagy .ka-
langyát" jelent; de vannak plébániák, amelyek-
hez a lelkésznek szolgáltatott kepe három 
vagy négy kalangyát is foglal  magában. Az 
.egész kepések" tehát rendszerint azok, akik 
két kalangya búzát vagy rozsot és zabot, „fél-
kepések". akik csak egyet szolgáltatnak. A 
buza vagy rozskepét .öszi kepének", a zab-
kepét pedig „tavas/kepének" nevezik.-i 

A buza-, rozs- és zal kepét eredetileg 
kalászosai), szalmaval együtt szolgáltatták a 
lelkésznek és sok helyen igy szolgáltatják jelen 
leg is; de jelenleg már a szolgáltatás történ-
hetik tiszta szemben is és igy keletkezett a 
kepézók ujabb csoportja: ..vékával fizetők" 
vagy szemes ktpézők", szemben azokkal, akik 
a régi mód szerint teljesitik a szolgáltatást: 
a .szalmás kepézók".') 

Az erdélyi egyházmegye plébániáinak 
jövedelmi összeírásai kétségtelenül bizonyítják 
azt is, hogy a kepe a mai nyelvjárás szerint 
már általában a lelkésznek járó egyházi szol-
gáltatást, az egyházközségi adót jelenti, éppen 
ugy, miut Magyarországon a .párbér". Az 
összeírásokban nemcsak I uza , rozs- és zab-
kepéről van szó, hanem „fakepéról-  4) is, ami 
alatt bizonyos szekér, hozatal vagy terű tűzi 
fát  él tének, továbbá „tnolnárkepéről- '), vagyis 
a molnárok által szolgáltatott lisztről. Sőt 
egyik-másik összeírás az oszporásokat, azaz 
a peuzt fizető  híveket „pénzskepésekuek' •) 
ami a legjobban bizonyítja, hogy a .kepe" 
általában egyházközségi adót, párbértermészetü 
egyházi szolgáltatást jelent. 

Megjelenik minden s i e r d á n . 
Elöflratési  ar: fcgész  évre 8 kor. (Külföldre)  13 ko-. 

Félévre 4 kor. Negvedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n eiímlttatuak. 

Kéziratok nem adatnak vfaaia-

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az 
erdélyi .kepe" eredetében és lényegében nem 
egyéb, mint a magyarországi .párbér"'), azaz 
a hívektől a lelkésznek járó egyházi szolgál-
tatás, egyházközségi adó, mely mint ilyen, 
csak a parokhiális kötelék nlrpján, az e kö-
telékbe tartozó követelhető. 

Az a körülmény, hogy a kepét egykoron 
csak a földbirtokkal  biró hívek fizették  bir-
tokuk nagysága szerint, épp ugy nem lehet 
döntő ennek a szolgáltatásnak jogi természe-
tére nézve, mint nem döntő a párbérszolgál-
talásoknál az, hogy e szolgáltatások bizonyos 
esetekben a jobbágy házak és telkek szerint 
voltak es vannak kivetve, mert ez csak a 
szolgáltatás kulcsát és mértékét állapítja meg, 
de nem annak jogi természetét. Világosan ki-
derül ez onnan is, hogy .kepe" név alatt is-
mert szolgáltatásoknál éppen ugy, mint a pár-
bérnél. a birtokos egyén személyi állapotát, 
nős, özvegy, vagy nőtlen mivoltát mindenkor 
figyelembe  vették. Ehhez képest a kepe is 
az önálló háztartáshoz fűződő  szolgáltatás, a 
amelyet nem minden birtokos, hanem csak 
az egyházközséghez tartozó házaspárok, öz-
vegyek, családfők  vagy önálló gazdák telje-
sítenek. 

Ennek igazolása végett álljon itt néhány 
jellemző példa: 

Az oroszhegyi (l'dvarhelymegyei plébá-
nia IS!Hl. évi jüved. összeírásában a lelkész 
kepejárandóságára nézve a kővetkező adatok 
olvashatók: .A hitközségi hivektól, számsze-
rűit 793 háztól, páronkint fizetni  szokott illet-
mény 210 kalongya őszi kepe, 211 kalongya 
zabkepe, pénzfizetésoszpora  cziraéu 424 frt 
ii kr. fakepc  21 1 hozatal." 

A kivetés módozatára nézve a lelkész 
megjegyzi: .az első osztályú gazdák, illető-
leg párok fizetnek  2 kalongya őszi és ugyan-
nnn) i tavaszi zabkepét; a második osztályúak 
fizetnek  1 kalongya őszi és ugyanannyi zab-
kepét; a 3-ik vagyis szegényebb osztályúak 
fizetik  az úgynevezett oszperát. Az igavonó-
tnarhás gazdák fizetnek  még egy hozatal tűzifát." 

Earkaslakon ' L'dvarlielymegye) 387 ke-
pézó család fizet  21)2 kalongya elegybuzát, 
ugy anannyi zabot, 120 frtoszporát,  89 terű tűzifát. 

Szekelykereszturon (Udvarhelyinegye) 4 
birtokos pár 4 —4 kalongya búzát, 2 fölilmivea 
pár 2—2 kalongyát ad, hivatalnokok, keres-
kedő, vegyes házasságban éló párok, iparosok 
és zsellérek oszporát adnak. 

(iyergyó-Alfalun  iCsikmegye) a jövede-
lem összeírás szerint az egész kepések a pap-
nak 2—2 kalongyát fizető  családfők.') 

Daróton (Háromszékmegye) „kepét fizet 
minden önálló róni. kath. gazda birtoka után, 
a rum. kath. özvegyek is. Az igen csekély, 
vagy semmi birtokkal nem bírók oszporát 
(készpénzt fizetnek." 

») PA rendszerint réglöl lopva való parochiális 
provenlusok-* szolgált utás;it biztosítja az Approb. 
Const. I. lt. V. C. 1. cikke. — „A jószáglalan uemes 
eiuhorek, ukiknek jobbágyuk nem is lizelhel. az egy-
házi rendnek való tizelésből magukat ki ne vonják 
és lia ki uum többet, mint egy paraszt oinber tar-
tozzék lizetui, sub poena ti. 12." Approb. Const. V. 
lt. 46. Edicluiu. 

A kászonujlalui plébánia jövedelmi összeírása 
szerint egészbéres kepézri három kalangyát lizel. 
Ciyer(:yóujfalubau  háromkalailgyás, kélkalangyás és 
egykatangyás kepetizeink vaouak. A székelykereszluri 
plébánia összeírása szeriül u birtokos párok uegy 
kalangya kepéi szolgáltainak. 

•) Lásd Csikszeiitimre, Csikszcntlélck, Gyergyó-
alfalu,  Oroszhegy 9 számos más erdélyegyházmegyei 
plébánia jövedelem-összeírását. 

') A tenvédi plébánia összeírásában olvassuk, 
hogy ott „szaíniáskepe- s szeineskepc-tizctők'' van-
vak." Zetclukáu és Lengyelfalváu  az összeírás csak 
szalmáskepézőkről lesz említést. A márélulvi plcbá-
uia összeírása vékával tizelöket említ. 

') Lásd pl. a szeutléleki, li-ngyelfalvi,  ftíuyédi, 
csikszcntiinrei és csikinenasági plébániák jövedelem-
összeírásait. 

*) Lásd a geleuezei plébánia jövedelem-össze-
írását. 

') Lásd a máréfalvi  vagy a csikszeulléleki 
plébánia ttoszeirásAu 

Harc a tüdövész ellen. 
Visszhangok múltkori indítványunkhoz. 

Akik figyelemmel  kisérik lapunk szerény 
munkálkodását, igazolhatják, hogy a .Csiki 
Lapok" mindenkor becsülettel vette ki részét 
minden kulturális és humánus mozgalomból, 
— de különösen tapasztalhatták, hogy foko-
zottabb munkássággal áldozott a tüdövész ellen 
indított mozgalomban. 

E nemes akció ügyében lapunk mult szá-
mában egy szerény inditványnyal állottunk eló. 
BüszKeségünkre szolgál, hogy szavunk nem a 
pusztában hangzott el. Ellenkezőleg, otthonra 
talált mindeu humánusan gondolkodó szívben. 
És ennek legfényesebb  bizonyítéka az a lelkes 
akció, mely céljául tűzte ki egy előkészítő 
bizottság szervezését, egyben megkérését a 
vármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak, 
hogy karolják fel  a nemes eszmét, megvaló-

') A kászonjakabfalvi  vagy a zágoul plébánia 
összeírásában maga a lelkész is „kepe", illetóleg 
.párbér" cziiu alatt sorolja föl  a hivektól járó szol-
gáltatásokat. 

•) Talán 3 - 3 kalangyát fizetnek  az egész ke-
pések. S z e r k . 
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sitása érdekében terjesszenek indítványt a 
megyegyülés elé, amely elsőbben is záros 
határidő kitűzésével küldjön ki kebeléből egy 
bizottságot javaslattételre. 

Ismételten hangoztatjuk, lelkes örömünkre 
szolgál, hogy a megvalósulás utján látjuk in-
dítványunkat, amelyről elismeréssel emlekezett 
meg a vidéki sajtó is. A Marosvásárhelyen 
megjelenő „Szabadság" c. laptársunk például 
ezeket írja: 

.Megszívlelésre méltó indítvány látott 
napvilagot a „Csiki Lapok" hasábjain a vár-
megye törvényhatóságához intézve. Az in-
dítvány azt ajánlja, hogy akár állami támo-
gatással, akár a uelklll, létesilsen Csikvár-
megye törvényhatósága erdei üdülőtelepet, 
avagy erdei iskolát, amilyenek Németország-
ban vannak. Úgynevezett gyermekszanato-
rium ez, amely elsó helyet foglal  el a tüdő-
beteg-gyógyintezetek sorában. Az ilynemű 
intézetek a legbutekonyabb eszközei a vé-
dekezésnek a giimökóros, skrofulás  és vér-
szegény gyermekekuél. Az ilyen erdei isko 
Iában egyszerre lehetne egésztéget es okta-
tást adni a tüdővészes, avagy ilyen hajlam-
mal biró gyermekeknek; az erdei iskola 
mellett létesített Üdülőtelep pedig gyógy-
helyül szolgálna a felnőtteknek  is. Csikvar 
megye fenyvesei  s a vármegyei kedvező 
vagyoni állapota különösebb megterheitetés 
nélkül lehetővé teunék az indítvány meg-
valósítását." 

A nemes emberbaráti Ügyben megindult 
humánus mozgalomról különben lapuuk leg-
közelebbi számában — hisszük — több ered 
ménynyel számolhatunk be. 

Egy élet tragédiája. 
Gavallérból — sikkasztó. 

A csíkszeredai kir. törvényszék büntető 
tanácsa a mult hét péntekén egy nagyobb-
Bzabásu bünügyben hozott ítéletet, l' és félévi 
fegyházra  ítélt egy fiatalembert,  akit szép 
reményekkel indult pályáján röviddel ezelőtt 
általános közbecsttlés vett körül. 

Szomorú képet nyújtott ez a tárgyalás. 
Szigorú arcú birák, komor halotti csend, szu-
ronyos fogházőrök,  kiváucsi hallgatóság, egy 
sereg szorongó szivii tanú, közöttük egy lefá-
tyolozott, megtört tiatal asszony, — a vádlott 
felesége.  — a vádlottak padján pedig egy ér-
telmes, intelligens arcú tiatal ember. 

Ez a keret. 
A tartalom: az már sablonos. A régi 

nóta. A Hatalság, a könnyelműség a bün út-
jára sodorták a gyenge embert. Nem éhezett, 
nem nyomorgolt, csak költséges passziói vol-
tak. A társaság — hangoztatta a vádlott, Takó 
Ferenc volt gyergyószentmiklósi járásbirósági 
jegyző — vitte a lejtőre. Az a társaság, a 
melynek egyetlenegy tagja sem fordul  feléje 
szánalommal. Ellenkezőleg: megvetéssel, mély-
séges megvetéssel. És ezt a társaságot, amely-
nek dinom-dánomozásaiért Takó feláldozta  jö-
vőjét, becsületét, családját, most kellett meg-
ismernie. Kétszeres büuhödés. 

Takó Ferenc ügye nem ismeretlen Csik-
megye közönsége előtt. Ez a nem mindennapi 
tehetséggel megáldott 26 éves ember, mint 
közjegyzői helyettes kezdette pályáját Gyergyó-
szentmiklóson. Intelligens modora és tehetsége 
csakhamar magára vonta a kerület képviselő-
iének, Sümegi Vilmosnak is a figyelmet,  aki 
nek befolyására  csakhamar kinevezték járás-
bírósági aljegyzőnek. És Takó bizonyára nem itt 
fejezi  be karrierjét, mely a legszebb jövővel 
biztatta, ha el ueni siklik i\ bün lejtőjén. Elóbb 
3—4 koronákat, hivatalos péuzeket kezelt ul, 
majd hogy könnyelmű életmódját folytathassa, 
váltókat hamisított. Nem nagy összegben. Ma-
nipulációi által alig másfélezer  korona kárt 
okozott egyeseknek és pénzintézeteknek. A 
bün azonban bün, minden körülméuyek között. 

A bűnösségét különben maga Takó sem 
tagadta. És ezt figyelembe  vettek birói is, a 
kik ErÓ9S Vilmos érvekben gazdag, hatásos 
védőbeszéde után sikkasztás vétségeért és 
közokirathamisitás bűntettéért 2 és félévi  fegy-
házra Ítélték, a vizsgálati fogsággal  kitöltött-
nek véve bárom hónapot, amióta Takó le van 
tartóztatva. Az elitélt és védője különben fe-
lebbeztek az ítélet ellen. 

Közvacsora. 
Folyó hó 11-én szombaton este tartotta meg 

az „Árva- és Szeretetház" rendezőbizottsága Kállay 
Ubulné elnöklete mellett fényesen  sikerült köz va-
csoráját a „Vigadó" szállónak terméken. Hölgyeink 
már napok, sőt hetekkel ezelőtt láza* tevékenysé-
get fejtettek  ki, a neruea ezél érdekéken. Fárad-
ságukat nagy erkölcsi- és anyugi siker koronázta. 
Ilyen szép és nagy szánra közönséget ritkán lát-
hatónk a Vígadó helyiségeiben, mely ezúttal még 
szűknek is bizonyult Mindenki ott volt, mert akit 
nem láttunk is ott, adományaival hozzájárult ez 
estély anyagi sikerének emeléséhez. 

7 órakor érkezett a rendező bizottság elnöke 
KáUay Ubulné férjével  Csikvármegye iőispánjávaL 
Ekkor a közönség inár aunyira megtöltötte a nagy 
termet és mellékhelyiségeit, hogy akik később jöt-
tek nehezen jutottak egy-egy asztalhoz. A vacso-
rát egy kiválóan összeállított műsor előzte meg, 
melynek minden számát figyelemmel  és élvezettel 
hallgatott meg a közönség. 

Váradi Sándor főgimnáziumi  VIII. oszt. ta-
nuló lépett először u színpadra, hogy Prém József 
prologját: „A gyermekért" elmondja. Az alkalom-
szerű prolog hatásos előadását, zajosan megtapsol-
ták. A műsor 2. pontja: Duett a .Norma" czimü 
operából, zongora kísérlettel. I>r. Kolonics Dénesné 
művészi technikával kisérte Özv. Halló Gábomé 
és Veres Árpád né együttes énekét. A két uniő 
tehetségét, kellemes iskolázott hangját már rég üs-
meri közön.tégünk, többször volt alkalma kenne 
gyönyöi ködni. A hallgatóság ezúttal is nagy elis-
merésének adott kií/'jrzést és siirii topsok közt je-
lentek meg ismételve o színpadon, hogy egy szép 
magyar daliul kedveskedjenek a közönségnek. 

Majd Biicher Adni fiié  és dr. Gaál Kndre egy 
rövid szellemes dialogot adtak elő, Biicher Adolfné 
játéka művészi nivőn állolt, bármely színpadon el-
ismerést «írathatott volna könnyen, természetes já-
tékával. Méltó párja volt dr. (iuál aki ügyesen 
alakított és szintén otthonosan érezte magát a 
színpadon. 

Be lej ezésül ismét özv. Balló Gákoraét hallot-
tuk énekelni. Nagy ária az „Ernání" ezimii operá-
ból dr. Kolonics hénestié zongora kísérete mellett. 
Előkelő ízléssel, üde hanggal és sok érzéssel éne-
kelt. A hallgatóság elhalmozta tapssal és elisme 
réssel. A műsor után következett a mozgalmas 
élet a sok szép líatiil leány és leányka igyeke-
zett a vendégeknek (elszolgálni a vacsorát. Amig 
eliez jutottam gyönyörködtem az 5 festÜen  össze 
állított sátorban. Egyik szebb volt a másiknál. 
Minden kellékkel ellátva ami jellegzetessé tette. 

A kályha melletti sarokban egy tulipánokkal 
gazdagon megrakott ernyős sátorban illustris tár 
snság foglalt  helyet pezsgőt kérnek. 4 asszony 
siet a vendégek kiszolgálására: Kállay Ubulné. 
Szacsvay Imréné, Lázár Miklósné és dr. Szántó 
Samu né. 

A színpadtól jobbra eső sátorból kellemes 
virágillat áramlik ki, mindenki fölkeresi  e erisun-
tenum és pipucscsal földíszített  virágárus sátmt, 
hogy kedveltjének egy gyöngyvirág vagy szegtü 
csokorral örömet szerezhessen. Dr. Zakariás Ma-
nőné, dr. Taubcr .Józsefné  és Nagy Irénke lűzík 
sokorra » tőlük megvásárolt virágokat. 

K két sátor között foglal  helyet egy harma-
dik, ahol tiO filléréi  t mindenki tetszése szerint vá-
sárolhat. halat, sonkát, malaczsültet. kolbászt stb. 
ráadásul kap Gözsy Arpádnétól egy darab jóizü-
kenyeret. Szabó Gézádétól lányéit, kést és villát. 
Filep Sándornénak tizet: Becze Imréné még a 
liüíí'éhen, jó helyről is gondoskodik. A szinpíid-
tól balra levő japán sátorban sziirik n theát, árul-
ják nz édes tésztákat. Mindkettőnek nagy kelen-
dősége van : a sátorban a vendégek egymást vált-
ják és növelik Kiss Ernőné és Ferenezy Gézs'iué 
bevételét. A szép színekből összeállított félholdas 
sátorhun is nagy élénkség uralkodik. Báthori Olga 
és Szatmári Olga sietnek ki a sátorból egy-egy 
csésze forró  fekete  kávéval. Majd levelező-lapokat 
árusítanak. A sátor elég tágas és kényelmes arra, 
hogy veudégeket fogadion.  Vannak akik ott isz-
szák meg feketekávéjukat,  Fekete Imréné, dr. Már-
ton Lászlóiié és Biicher Adolfné  társaságában, akik 
egyúttal szivart is árulnak. 10 óra lehetett mikor 
az asztalok mellett ülök lehetővé tették a táncz 
megkezdését. Nagyon sok tánezos volt, de kev 
hely; négyest nein táuczolhattak, csak csárdást 
és kostont. Ezt azonban, olyan tűzzel és lelkesen, 
hogy reggel 4 órakor még zsúfolva  volt a terem 
sőt még (> órakor is volt mulató közönség. 

Ezúttal a névsort nem közölhetjük, inert 
pontosan ezt tenni lehetetlen volna és szemrehá-
nyástól óvakodunk. A karzatou egybegyűlt közön-
ség tudomásunk szerint meghívót nem kapott, nem 
kaphatott, ezért ott helye néni is lehetett volna, 
mivel a belépő-jegy ára megegyezett a karzati jegy 
árával, ezért a rendezőség itt nagyobb körültekin-
tést gyakorolhatott volna. A végleges elszámolás 
pár nap inulva történhetik, de ugy vagyunk értesülve, 
hogy az összes jövedelem 2501) korona. Ebből i 
kiadásokat levonva remélhetőleg marad a jótékony 
célra 1000 koronu. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A király Dapsi Frigyes 

közalapítványi erdötaiuicsost közalapítványi fő 
erdótunácsossá nevezte ki. 

— Kinevezés. Kállay Uhui Csikvár-
megye főispánja  Böjthy Gábor ügyészségi meg-
bízottat árvaszéki levéltárnoknak nevezte ki. 

— Galgóoxy táborszernagy nyug-
díjban. Gulgóczy Antal táborszernagy csapat.-
felúgyelőnek  nyugdíjazás iránti kérvényét Ő 
felsége  elfogadta  és ez alkalomból a gyémán-
tos katonai érdemkeresztet adományozta neki. 
Galgóczy táborszernagy Székelyföldön,  Sepsi-
szentgyörgyön született 1837-ben. A csatatéren 
többször kitüntette magát. A fényes  kitűute-
tésre méltán rászolgált. Nagy katonai tehet-
ség, erély, egyszerűség és szerénység voltak fó 
jellemvonásai. Alárendeltjei tiszteltek és öröm-
mel, bizalommal fogadták  parancsát. A nyuga-
lomba nemcsak a király elismerését, de a had-
sereg nagyrabecsülését és tiszteletét is magá-
val viszi. 

— Kinevezés. A király Kovácsi Albert 
székelyudvarhelyi képviselőt marosvásárhelyi 
közjegyzővé nevezte ki. 

— Eljegyzés. Dr. Botár Adolf  ügyvéd-
jelölt folyó  hó 7-én tartotta eljegyzését Gyer-
gyószentmiklóson. Tódor Antal nyugalmazott 
vezér-tanító leányával Jolánual. 

— Kinevezés. A székelyudvarhelyi pénz-
ügyigazgatóság Balázs Lázár csíkszeredai m. 
kir. adóhivatali dijnokot ugyanoda dijas gya-
kornokká nevelte kl. 

E s k ü v ő . Vécsey Gábor építész folyó 
hó 19-én vezeti oltárhoz Keresztes Gyula vég 
rehajtó leányát Matildot. 

— Kiszorítják a magyarokat Ro-
mániából is Az uj román ipartörvény ér 
telmélieu romániai gyárosok és iparvállalatok 
munkásai két harmadrészben románok kell le-
gyenek és esak egyharmada lehet idegen. Ezt 
ugy kell érteni, hogy ott már nem kell ar 
idegen munkás, csak addig kellett, mig a szó 
kelyektól az ipart és szorgalmat eltanultak. 
Solia néppel olyan csúfosan  nem bántak el, 
mint odaát a székelyekkel A román földmi 
velés, ipar- és kereskedelemügyi miniszter most 
ujabb' rendeletet intézett az ország összes gyá-
rosaihoz és vállalathoz, a melyekben figyel-
mükbe ajánlj;! nz ipartörvénynek nzt a ren 
delkezését, mely a személyzet nemzetiségére 
vonatkozik, amennyiben ugy a hivatalnoki, 
mint a munkás létszám kétharmad részének 
román állampolgárnak kell lenni. Ennek vég-
rehajtását sürgeti a miniszter. 

— A közös konyha. Mikor ezt az esz-
mét fölvették  sőt némely városban meg is va-
lósították ugy tudjuk, hogy városunkban is 
akadtak olyan háziasszonyok sói férfiak  is akik 
késznek nyilatkoztak a közös konyhai kasztra 
és nagy lelkesedéssel érveltek ennek felállítása 
érdekében. E/.uttal hálásak lehetünk a város 
közönségének, hogy nem akadt közötte egy 
merész vállalkozó aki ezt az üdvösnek hirde-
tett intézményt Csíkszeredában is meghonosí 
tolta volna. Mert eleinte szórványosan, később 
pedig mind sűrűbben érkeznek a panaszok a 
közíis konyha mizériái ellen. így ez a mohón 
kupott külföldi  újdonság nem sokáig tar'otta 
magát n felszínen  n férjek  nagy örömére. Mert 
a legtöbb háziasszony nem takarékossági szem-
pontból szegődött volna ez újításhoz, hanem 
legtöbbször saját kényelem szeretete ítélte 
volna czélszerUnek és hasznosnak a közös 
konyhai intézményt. 

— Járvány. Gyergyóditró nagyközség-
ben a tífusz  járvány inár hónapok óta dü-
höng, még mir.dig komoly aggodalomra ad okot. 
Mert amely családban befészkelődött  onnét ba-
josan lehet kiirtani, nmig minden családtag 
bele nem esik a heveny betegségbe. A község 
orvosa Mezei Géza ininden lehető óvintézke-
dést meg tesz a járvány csökkentésére, de 
sajnos fáradsága  eddig csokély eredménnyel járt. 

— A marosvásárhelyi városi zene 
iskola. Marosvásárhelyt Metz Albert igazga-
tása alatt, aki lelea zeneszerző is egyszers-
mind, folyó  hó (>-án nyitották meg a városi 
zene iskolát. Dr. Bi-rnády polgármester kezde-
ményezésére a városi törvényhatóság létesí-
tette nevezett iskolái. Az ünnepélyes megnyi-
táson szép és vállogatott közönség jelent meg. 
Az ünnepi beszédet dr. Bernády polgármester 
mondotta, aki zene iskolával gazdagította a 
város kulturális érdekét. Utáuna Metz Albert 
ösmertette Magyarország kedvezőtlen művészi 
viszonyait, ezt az eredményt diadalnak nevezi, 
melyre büszke lehet a székely főváros,  az 
összes kulturvárosok irányító példa gyanánt 
tekintették ez iskola megalapítását. Végül Deák 
Lajos kir. tanfelügyelő  a nagy közönség nevé-
ben köszönetet mondott az iskola megalapí-
tóinak. 

— Romín iskolák. Aradmegye köz-
igazgatási bizottsága január 8-án Károlyi Gyula 
aróf  főispán  elnöklésével Ülést tartott. Varjassy 
Árpád tanfelügyelő  bejelentette, hogy az arad-
megyei román tanítók korpótlékot kértek az 
államtól. Javaslatára a bizottság kimondotta, 
liojy cs.ik abban az esetben ajánlja az állam-
nak a korpótlék megadását, ha a román taní-
tók a magyar-nyelv tanításában eredményt rau 
tatnak föl,  mert eddig még mindig nem taní-
tották a román iskolákban a magyar-nyelvet. 

Csak egy vi-agszalat — tevélpspir. 
Lukács György volt kultuszminiszter a József 
fóherczeg  szanatórium elnöke a következő le-
velet intézte Fejér Antalné úrasszonyhoz 
Nagyságos Asszonyom! Bizonnyal osztja azt 
az álláspontomat, hogy egyesületünknek két 
kézzel kell kapni minden olyan anyagi forrás 
után, mely indirekte növeli az egyesület be-
vételeit. Ilyen indirekt bevételnek ígérkezik 
ujabb válluikozásunk a Csak egy virágszálat! 
levélpapír. Ebből egyidejűleg egy dobozt sze-
rencsém van bemutatni azzal a kéréssel, mél-
tóztassék azt fölhasználni  s a nagy jövedelmet 
ígérő, tisztán és utolsó Bimitásig magyar ipar-
termékeknek a legszélesebb körben propagan-
dát csinálni. Ez a propaganda leune: 1. A 
választmányi ülésen az Egy virágszál szanató-
riumi levélpapír ajánlása s annak elhatározása, 
hogy n hölgyek a szegénysorait tüdőbetegek 
érdekében ezentúl ezt a levélpapírt használ-
ják. 2. Egyesületi vagy privát uton fölhívása 
a papirkereskedóknek, hogy az Egy virágszál 
levélpapírt Moiret F. Ödón urnái, Budapest 
V. Váczi-ui 74. reudeljék meg, mivel széles 
körben a Csak egy virágszálat levélpapírt 
fogják  Bokaa rendelni. 3. A választmányi ülés 
tanácskozása nyomán n helyi sajtó utján a 
község informálása,  s meleg felhívás,  hogy a 
szegéuysorsu tüdőbetegek jóvoltára, mindenki 
a Csak egy virágszál papirt vegye. Ver;euy-
képesség, művészi izlés, minőség és ár R le-
vélpapír ajánlását és elterjedését könyüvé teszi 
hiszen 50 caontlevélpapirt 50 hozzávaló borí-
tékkal a ' " 

. szám. 

zatnla érdekében. Hány tüdőbeteget meg fo-
gunk az indirekt jövedelemből menteni! Fo-
gadja sokszor tapasztalt támogatásáért 8 Ugy-
huzgóságáért kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1907 deczember 16. L u k á c s 
György, belső titkos tanácsos, egyleti elnök. 

— Székely kisgazdák tanulmányi 
kirándulása. A székelyföldi  miniszteri kiren-
deltség a földmivelésügyi  miniszter engedé-
lyével és támogatása mellett évenkint tanul-
mányi kirándulást rendez Algyógyra az ottaui 
földmives  iskola gazdaságának megtekintése 
czéljából. A !olyó évi kirándulásokon Maros-
Torda-, Torda-Aranyos-, Udvarhely-, Csik-, Há-
romszék- és Kisküilő vármegyékből összesen 
340 székely kisgazda, továbbá lelkészek és ta-
nítók vettek részt, a tavalyi 199 résztvevővel 
szemben. 

— Erdélyrészi vásárok január hó-
ban. 15 Szinnye (Dés mellett) — 16 Szilagy-
nagyfalu  — 17 Marosvásárhely — 18 Keresd, 
Korond, Mezőörményes — 19 Marosillye, Ma-
gyarlápos — 20 Buza, Magyarnagyzsombor, 
Nagysármás, Vajdarécse — 21 Kraszua — 22 
Sajóudvarliely, Székelykál — 23 Kendilona — 
24 Mezőméhes — 25 BánfHhunyad,  Bereczk, 
Csikkozmás, Gyalakuta, Xagyenyed. Rozsnyó. 
Szaszkeresztur, Szentbenedek — 27 Bátos, 
Erzsébetváros, Körpűd — 28 Mikeszásza, Sza-
inosnagygoroszló, Székelyhodos, Zám — 29 
Szászsebes. 

— A osikszentmiklósl gazdakör, Kó-
ródy Mihály plébános elnöklete alatt mult hó 
29-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 
elnök beszámolt a még csak egy éves korban 
lévő egyesület működéséről. A gazdakörnek 
jelenleg 85 tagja van, kik között a mult ta-
vaszon 3331 kilogram vetőmag osztatott ki 
30°'o-os kedvezményes áron. Van egy Bzecska-
vagó és egy daválógépje. Olvasmányul szol-
gál a „Szövetkezés" a „Néplap", „Csíki La-
pok", „Örszeni", .Magyarország", .Alkotmány", 
„Herkó Páter". A tagok közül kettő részt vett 
az algyógyi tanulmányúton, többen jelen vol-
tak a sepsiszentgyörgyi kiállításon. A székely-
földi  kirendeltség csíkszeredai megbízottja, 
Kiss Ernő erdómester két ízben népies elő-
adást tartott a községben mintegy 200 —200 
hallgatónak. A gazdakör hálás elismeréssel 
viseltetik Kiss Ernő iránt, kinek fáradtságot 
nem ismerő huzgólkodása. tevékeny működése 
és figyelme  kiterjed mindenre, ami a gazda-
kör ügyeinek előbbrevitelét és a gazdaközön-
ség sorsának jobbrafordulását  célozza, miért 
nyilvánosan is köszönetet mond az egyesUlet 
elnöksége. 

— Dinamitlopás. A marosdéda—gyer-
gyószentmiklósi vasútvonalon, amelyet most 
építenek, ismeretlen tettesek ötven kilogramm 
dinamitot loptak el. A lopást a szászrégeni 
felsőjárási  szolgabíró azonnal táviratilag be-
jelentette a főispánnak,  aki széleskörű intéz-
kedést tett a tettesek elfogatására. 

— §. A. törvényes vád hiánya. Sze-
keres János néptanító a Székely Lapok czimü 
erdélyi hirlapban Farkas Albertról, az immár 
nyugalomba vonult marostordai főispánról  azt 
irta, hogy társaival együtt főzi  a törvénytelen-
ségeket és a nevetség porondján bukfenczet 
hány, kijátsza és arezulcsapja a törvényt. A 
marosvásárhelyi esküdtbíróság a főispán  pana-
szára Szekerest pénzbüntetésre ítélte. A Curia 
ma Vajkai Pál biró referálása  után az ítéletet 
megsemmisitte, mert nein az ügyész, hanem 
maga a főispán  képviselte a vádat és igy 
hiányzott a törvényes vád. 

— Záródik a vadászidfi.  Még csak 
ez a hónap áll a vadászok rendelkezésére, 
aztán beáll az általános vadászati tilalom s 
jó hosszú időre szegre akasztják fegyvereiket 
a nimródok. Foglyot, fáczánt  már nem szabad 
lőni, csak a nyúl, óz és szarvas lövése van 
megengedve. A fogoly  csapatok szétválva, 
páronkint sétálnak s a nyulak is, mintha 
éreznék a szerelem benső tüzét, nappal is éb-
ren vannnk s álmatlanul kóborolnak a veté-
sek felett,'  keresve szivük választottját Még 
egy pár körvadászat lesz és ezzel a vadak 
üzésének vége szakad. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános VáltöSalet B é n -
vónytárauág, Budapest, heti j e len tén a tóude-

forgalomról  ós a pánapiaoróL 
Budapest, 1908. január 8. 

A budapesti értéktőzsde az elmúlt Két fo 
lyamán szilárd irányzatot követett A tflzBde  han-
gulatát kedvezően befolyásolták  a nemzetközi pénz-
piacz megkönnyebbüléséről érkező hírek, mely kö-
rülmény a londoni bank kamatlábnak a mult hé-
ten történt Jesznllitolúsa után immár a frenezia 
jegybank kamatlábának leszállításában is nyert 
kifejezést  Valószínű, liogy a német jegybank, vala-
miot az Osztrák Magyar Bank vezetősége is nem-
sokára követni fogják  a pénzpiac (w két tontos 
tényezőjének eljárását. 

A tőzsdén észlelhető sziláid ii^nyzat a pénz-
viszonyok javulására állandóan keringő kedvező 
hírekre való tekintettel tartósnak látszik, a speku-
láció vételkedvet mutatott és különösen bankrész-

. . - - , , , L Vények állottak az érdeklődés előterében. Leirinkáhh 
bemutatott alakban és kivitelben magyar jelzáloghitelbank és s«dgót̂ áni Czén 

wm taBv n korona aron kapható. Igen ké- bánya részvények képezték aTrpdom tirZZ 
£ l t & l r g T d e r 8 C / a k ? g y V i r á « " m ^ » t ó b b i » k » mult héttel szembCkb. uoiai leveipapír etterjeuese, forgalomba  ho-l ronás árfolyam  emelkedést tűntetnek feL 



Január 15. C 8 I K I L A P O K 8. szám. 
A sorsjegypiacon a konvertált jelzálog aore-

jegyek árfolyama  nagyobb áreués után ismét némi-
leg javnlt, mig a többi sorsjegyek árfolyamában 
változás alig volt. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak: 

jnn. 2. jan. 9. 
4«,0 magyar koronajáradék 93.60 93.45 
magyar hitel részvény 7B4.— 764.75 
magyar jelzálogbank részvény 414.75 415.25 
rimamnrányi vasmii részvény 525.— 526.25 
salgótaijáni kőszénbnnya részv. 566.— 576.50 

11443—907. szám. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A esikBzeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhitre teszi, hogy Zsig-
mond Antal és Gidró János karezfalvi  Inkos 
végrehajtatónak Karda Itnréné szül. Gidró Már-
czella. kk. Gidró András, Péter Borbála, Ger-
gely Rozália — képviselve özv. Gidró Andrásné 
gyám által —, Zsigmohd Antalné sztll. Gidró 
Zsuzsa és Ferencz András karczlalvj lakosok 
végrehajtást szenvedetten elleni végrehajtási 
ügyben a kérelem következtében a végrehaj 
tási árverés 131 korona 52 fillér  tökekövete 
lés é9 ennek 1907. évi május hó 1G. napjától 
járó 5 százalék kamatai. 36 korona 32 fillér 
perbeli, 31 korona 40 fillér  végrehajtási már 
megállapított, valamint jelenlegi 3 korona 30 
fillér  és a még felmerülendő  költségeknek ki-
elégítése végett az 1881. I,X. t.-cz. 144. §. 
alapján és a 146. §. értelmében a csíkszere-
dai kir. törvényszék területén levő Karczfalva 
község határán fekvő,  a karezfalvi  54. sz 
tjkvben irt A. + 311. hrsz. alatti kertre 20 
koronában, 375—376. hrsz. alatti kertre 31 ko 
rónában. 1700. hrsz. alatti kaszálóra 56 ko 
rona, 1731.. 1732. hrsz. alatti kaszálóra 15 
koronában, 3308 ,3309. hrsz. alatti szántóra 9 
koronában. 3465. brsz. alatti szántóra 5 ko-
ronában, 3519 hrsz. alatti szántóra 9 koroná-
ban, 3529 , 3530. hrsz. alatti szántóra 28 ko-
ronában. 4313. hrsz. alatti kaszálóra 7 kor. 
4442., 4443., 4444. hrsz. alatti szántóra 21 
kor., 4543/a., 4544., 4645. hrsz. kaszálóra 27 
kor., 4599. hrsz. kaszálóra 8 koronában, 4908. 
hrsz. alatti szántóra 10 korona, 4973., 4974. 
hrsz. alatti szántóra 30 korona, 5011., 5012. 
hrsz. szántóra 18 korona, 5435. hrsz. alatti 
szántóra 6 korona, 6852/2. hrsz. alatti szán 
tóra 7 korona, 4907/2. hrsz. alatti szántóra 
24 korona, 2432/1. hrsz. alatti szántóra 18 ko-
rona 1733. hrsz. alatti kaszálóra 12 korona. 
1867. hrsz. alatti kaszálóra 18 korona. 559. 
hrsz. alatti faház,  udvarra 1200 korona, 3969. 
hrsz. alatti szántóra 26 korona, 7439., 7440. 
hrsz. alatti szántóra 55 korona, 4907/1. hrsz. 
alatti 9zántóra 4 korona, a 36. rsz. alatti 19 
h. 518 nsz.-öl közhelybeli jutalékának végre-
hajtást szenvedők jutalékára 700 koronában, 
a karezfalvi  1122. sz. tjkv.-ben irt, A. 1. fisz. 
1701/3. hrsz. a. kaszálóra 18 koronában, 2. 
rsz. alatti 524 nsz.-öl területű közhelybeli ju-
talékra 7 koronában a csikmadarasi II. R. 826. 
sz. tjkvben A. f  1. rsz. alatti 50 h 1415. 
nsz.-öl területű közhelybeli jutalékból végre 
hajtást szenvedőket illető jutalékra 2500 
koronában, a csikmadarasi II. R. 1660. sz. 
tjkvben A. f  1. rsz. alatti 1380 nsz.-öl terü-
letű közhelybeli illetményre 9 koronában meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
fentebb  megjelölt ingatlanok 1908. évi Január 
hó 24-ik napján délelőtti 9 órakor Karczfalva 
és folytatólag  délután 3 órakor Csikmadaras 
község házáuál megtartandó nyilvános árveré-
sen a megállapított kikiáltási áron alul is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz-
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jel-
zett árfolyammal  számított és 1881 évi no-
vember 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy-
miniszter! rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni avagy az 1881. LX. t-cz. 170. §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgaltatni. 

Csíkszereda, 1907. évi november hó 15 
napján 

A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság. 
LÁSZLÓ 6ÉZA, 

kir. törvényszéki bíró. 

A „TRIFOLEUM" NAJPETROLE 
elejét vess! a fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
h így megakadályozza a haj kihullását s meg-
védi nemcsak a külső káros bel tiltásoktól, de 
megakadályozza a haj kihullását ínég akkor i*. 
ha súlyos bclsó betegségben sínylődünk. — A 
.Trifoleom"'  a hajnak úgyszólván tápláléka s 
igy a hajnak vele való rendszeres ápolása altul 
a (ej sohasem kopaszodik és csak a legkésőbb 
öregségben őszül meg. Használ a la a legegysze-
rűbb: esténkint lefekvés  előtt a felrázott  folyadék» 
kat megnedvesített spougya vagy gyapjú-darab-
bal a fejbőrt  bekenjük; néháuy uapi használat 
után megszűnik a hajhullás és korpaképzódés 
Hölgyeknek, állandó használata nélkülözhcllen 

Egy Üveg ái a 2 korona. 
Bárom üveg ára 6 korooa. 2fl 

Kapható nz egyedüli eláru9itúnnl: 

Fekete Vilmos s s s s ; CsiMábai 

7irac-es Konyhaterteszet 
Csíkszeredában. 

Van szerencsénk a mélyen 
tisztelt közönséget érte-

síteni, hogy Csíkszeredában 
a v a s ú t i á l l o m á s s a l 
szemben egy kereskedelmi 

VIRÁC- ÉS KONYHA-
KERTÉSZETI TELEPET 
állítottunk fel,  ahol évad 
szerint állandóan mindenféle 
élöviráí?okat, veteményekef 
és zöldségeket termelünk. 
KészilUuk menyasszonyi, vő-
fély  és női mellcsokrokat 
5—6 napi előzetes megren-
delésre. — A n. é. közön-
ség becses pártfogását  kérve 
maradunk teljes tisztelettel: 
Helwig G. János és Társa 

első cslkmegyel virág- és 
konyhakertészete. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírottak, mint a lúzárfalvi  róm. 

kath. lelkész és tuniló, gör. kath. lel-
kész és tanító tulajdonában levő erdő-
illetmények ez időszerinti haszonélvezői 
közhírré tesszük, hogy a megnevezett 
illetmény erdőnkben uiult év nyarán 
tüz által megperzselt száraz, becslés sze-
rint 473 in' gömbölyű luc és jegenye 
fenyő  haszonfa  készlettel 2365 korona 
uzuz kettőezerhiiromszázhatvanöt korona 
kikiáltási árban 1908. év  január hó 27 én 
d.  e. 8 órakor Lázárfalva  község há-
zánál megtartandó zárt írásbeli ajánlat-
tal egybekötött nyilvános árverésen a 
legtöbbet ígérőnek elfogjuk  adni 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt kötelesek a kikiáltási ár 10%-át 
bánatpénz képen az árverezést vezető 
elnök kezéhez letenni. Az egy koronás 
bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok 
a megajánlott összeg 10"/» nnk megtelelő 
összeggel vugy óvadékképes értékpa-
pírral látandók el és abban kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerző 
dési feltételeket  ismeri és azoknak ma-
gát aláveti. 

Utó-ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsértéken alul eladatni 
netn tog. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adalok a lázárfalvi  gör. kath. lel-
készi hivatalnál megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1008. január hó 9 én. 
Bardocz István s. k., 

Láttam: róni. katli. plébános. 
Zareczky, Boér György s. k., 

m kir. crdötmiácsos. P ö r k'"b. lelkész 
Imre Jenő s. k„ 

1 - 2 közs. tuniló. 

DITRÓ NAGYKÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGA. 

1503 szánt. 1—3 
1907. 

Árlejtési hirdetmény. 
Ditró község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a község központján az uj 
templom térből e célra kiszakított helyen 
esetleg a sétatérnek nevezett területen 
építendő községi elemi iskola építését 
versenyíárgyalás utján a szóbeli árverés 
mellőzésével a községi képviselőtestü-
letnek múltév december hó 18 án tar-
tott gyűlésen hozott határozata folytán 
kiadja. 

Vállalkozni óhajtók felhívatnak,  hogy 
ajánló leveleiket 65000 korona Kikiál-
tási árnak megfelelő  10°/<>-os bánatpénz-
zel készpénzben, vagy pedig óvadék-
képes értékpapírokkal felszerelve,  mely-
ben a vállalati összeg számmal és szó 
vnl valamint nz is kiírandó, Itogy a fel-
tételi pontokat, költségvetést és tervet 
ismerik és azoknak magokat alávetik 
1908 január lió  30-án d.  c. 9 óráig 
a községi bírónak adják be. 

A beadás ideje iktatandó ós a IJO 
ritekra rávezetendő. A jelzett időn ml 
beadott ajánlatok nem fogadtatnak  cl. 
A versenytárgyalás 1908. január 30-án 
d e. 9 órától kezdődőlcg fog  megtar-
tatni. 

A költségvetés, terv és feltételek 
a hivatalos órák alalt a jegyzői irodá-
ban megtekinthetők 

Ditró, 1908 január hó 1 én. 
Kiöl j á r ó s á g: 

Zathureczky Bálint, Csiby Imre, 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csík Szentpéter 

egyházmegye „Kis Aranyos11 nevű lege-
lőjén a 97—903. számú F. M. ren-
delettel engedélyezeit tűhasználat 
értékesítése czéljából folyó  évi február 
hó 3-án délután 2 órakor Csiksomlyón 
a róni. kall), plébánia hivatalnál nyil-
vános szó- és zárt Írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátott összes 
fenyő  haszonfa  tömeg 2280 köbméter. 

Ennek kikiáltási ára 10146, azaz 
tízezer négyszáznegyvenlmt korona. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alul 
eladatni nem fog. 

Az eladás tárgyát képező fuhasz-
nálat Bálványos-patak fejében  a gyi-
mesi állami úttól 6 kilometerre fekvő 
legelő-területen van s a fa  minden be-
fektetés  nélkül télen-nyáron kihordható. 

A részletes árverési és szerződési 
leltételek megtekinthetők Csiksomlyón 
a plébánia hivatalnál. 

Csiksomlyó, 1908. január 4. 
Bálint Lajos, Csiszer Pál, 
plébános, olnfik.  2- 3 gondnok. 

jegyző. bitó. 

398-907. vhtó. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102 § a értelmében ezen 
nel közhírré teszi, hogy a csikszentmártoni 
kir. járásbíróságnak 1907. évi V. Sp. 483—3. sz. 
végzése következtében tlr Ady lüidre ügyvéd 
által képviselt Xagykászoni r. k. egyházközség 
felügyelete  alatt álló uj templom alap javára 
(iaái Sándor és neje kászonimpéri lakosok 
ellen 100 korona s jár. erejéig 1907. évi iulius 
12-én és október 9-én foganatosított  kielegitési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 1400 
koronára becsült következő ingóságok, u. tn. • 
házi bútorok, fonógép.  2~> hektó rozs. 2 terii 
széna és szalma stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1907 évi V. 376—2. szánni vég-
zése folytán  Kászonitnpér községben végrehaj-
tást szenvedők lakásait leemló eszközlesére 
1908. évi január ho 20 ík napjának del 
előtti 9 oraja hataridóül kilüzetik s ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
jj-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is cl fognak  átlátni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
tnások is le- és felülfoglaltatlak  és azokra ki-
idégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csikszeiitniárton, 1908. évi január hó 
ü-ik napján. Ambrus Lajos. 

kir. bir. végrelmjíó. 

K A L M Á R ü E N 6 E L 
• MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA. » 
Városi raktár: Gyár és Iroda: 
V.,LiDúl-k0nit 18.. . VI., Oteg-mai 19, 
Ajánlja ugy cséplőgép, mint maloinClzcmre leg-
egyszerűbb benzinmotorjait, bcnziulokomobill-
jait, vul tiniint «/.ivó-gázmotorjait, melyek V. Li-
pót-körut 18. bármikor üzemben megtckiulhclók. 

"T-.jeajótánáa-- l m m M Djtaág! kitűnő osóplésért! 
Ezen motorok egyenletes járásunk és bámulatos 
egyszeri» szerkezetük folytán  bártnelv legjárat-
liinnlib ember által is uzouualköiiiiycn kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen. Olcsó árak réuletflsetésie. 

MEGHÍVÓ 
A CSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ BIRTOKOSAI 
— SZÖVETKEZETÉNEK 

Tusmit] liirdöii. a K ristó-szálloda éttermében 
1908. évi január 28-án d. u. 2 órakor 

megtartandó 

RENDKÍVÜLI  KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TÁlUiYAÍ 

1. l ' j szövetkezeti tngok lelvétcle. 
2. Erdei cukrászda épitése, — esetleg bérbe-

adása is. 
W. Eilipp Endre Inidupesti lakos ajánlata a 

Csukás-tón és környékén létesítendő sporttelep tár-
gyában. 

4. Állami iskolatelek kijelölése és az állam 
tulajdonába átengedése. 

5. < ivógvcsarnok étterme bérleti ügyében a 
bérlő beadványa. 

Ii. Indítványok. 
Tusuádfiirdő.  1HOH. évi január hő 12-én. 

Kállay Ubul 
szöv. elnök. 

Köhögés, rekedtlég és hurut ellan legjobb a 
Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonbin vigyanunk és határo-
zottan Rethy-felat  kérjünk, mivel sok haizon-
talan utánzata van. — Egy doboz 60 flllér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

A MAGYAR 6AZDÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EOYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezet borosztálya a nagymél-
tóságú földmivelesügyi  miniszter tá-
mogatásával létesült és annak állandó lei-
ügyelete alatt áll. A szövetkezet által szál-
lított borok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir. országos ohemiai intszet 
altal vannak felülvizsgálva  s azok 
tisztaságáért s valódiságáért a legtelje-
sebb mértékben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb borvidékéiről szár-
mazó kitűnő minőségű zatratos) fajborok  ! 

Elathis nagyban és kicsinyben. Vörös 
és feher  borok hordókban és palacz-
kokban, 62 fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kívül 
jutányos árakon mindennemű égetett 
şs edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők ineg. 10 .V. 

Ajánlja továbbá Gözsy Árpád „Feki-le-sas" 
gyógyszertára miilaboratóriumában feldolgozott 
székelyföldi  gyó^ytermékeit és a legújabban 
forgalomba  lio/.oll kozmetikus czikkeit, u. m.: 

Ibolya-krém éa saékely havasi-gyopár-
krém, az arc/. én kéz bársonyosul! puhán és fehé-
ren tartására. Bármely országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja a versenyt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai növény-haj ssesz legkitűnőbb szer 
hujhullás és hujkorpa ellen. Egy üveg á n 
1 korona 40 fillér. 

Salioyl Mentből SEÁJvis, a fogak  és a száj 
ápolására; a fogak  fehéren  tartására páratlan-
nak ismert egyedid álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona 60 fltler. 

Ajánlja különféle  Ukőr-eaaenoiáit és a7. ahhoz 
szükséges kellékeket, melyekkel, háziing ké-
szítve, egy liter kitűnő likőr alig jön I korona 
60 fillérbe. 

Egy üveg fenyőkivonat  t korona; orvosi-
lag csúz, köszvény, hülés és idegbajoknál ren-
delve: meleg kádfürdőbe  Öntve, kész egy ki-
tűnő fenvöfttrdő. 

Ajánlja nól és fórt)  óvaserelt, teljes dlsz-
kréczióvul, jálányos árakon. 
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MEGHÍVÓ. 
A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

XXV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
C»iknxeretlában,  MOH.  évi  február  hó 2-án d.  u. 2 áfakor 

kezdödőleg saját intézeti helyiségeiben fogja  megtartani, melyre a t. részvé-
nyesek tisztelettel meghívatnak. 

T á g y s o r o z a t : 
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
4. Alapszabályok módosítása. 

Ax alrijiszttbáll/ol.-  20-ik g-áimk kinnialti. 
A szavazati jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  ellátott 

megbízott által — kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolható 
,\ó részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság alattiak gond-

nokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottjai  által gyakorolhatják szavazati jogukat: 
ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott részvényes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 11108. január l-ig az intézet részvénykönyve szerint, 
mint ilyenek igazolva voltak, a fennebbi  módon szavazati jogukat — részvény bemutatása 
nélkül — gyakorolhatják. 
A Csíkszeredai  Takarékpénztár  Részvénytársaság  Igazgatósága  nevében: 

Csíkszereda, 11108. január 9-én tartott ülésből. 
Nagy Imre, Dr. Fejér Antal, 

elnök. tlj!yés*-litk»r 

ME6NIVÁS. 
AZ ALCSIKI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

XVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1908. február  2-án d. e. 9 órakor üzlethelyiségében, Csikszentmártonban 

TAKTJA MEli, MELYHE A T. ( X. RÉSZVÉNYESEK TISZTELETTEL MEGHÍVATNAK. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Bizottságok választása a szavazniuk számbavételére és jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 
2. Az 1907. évről szerkesztett zárszámadások, az igazgatósági és felügyelő 

bizottsági jelentések előterjesztése, uz évi mérleg megállapítása, a nyereség 
felosztása  feletti  határozás és a í'eliuentvények megadása. 

3. Három felügyelő  bizottsági tag választása. 
4. Indítványok tárgyalása és ezzel eselleg kapcsolatos alapszabaly módosítás. 

Altijisxtiháli/  ki romit. 
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen, vagy meghatalmazottja által, 

kinek azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azon-
ban minden részvényes a gyűlés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál 
elismervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy szavazattal bir, de ha valamelyik részvényes-
nek tiznél több részvénye van: minden további 5 részvény csak 1 szavazatra jogosít, azonban 
sem saját személyében, sem más által képviselve, sem vegre másoknak képviseletében, avagy 
mindhárom módon együttvéve 20 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

VAGYON. TTÍERLEÖ-5ZÁMLA. 
Pénztár készlet 1 (>900-59 
Váltó-tárca 70-1151'>• 20 
Kötelezvények . . . 14935 — 
liiró száinlai követelés az osztrák-

magyar banknál . . . (52G:)9 
Folyó számlái követelés 3 pénzin-

tézetnél . . 1139 73 
Irodai berendezés 800 — 
Ingatlanok 113(19 33 
Előleg . . 27IÍ0 24 
Esedékes haszonbér 800 — 
Künnlevó óvás-dijak 177 92 
Előre tizetett visszlesz. kamatok 3050" -

751)715-40 

90900-
455(1 -

Részvénytőke 
Tartalék-alap 

f.  évi 5°/,, kamata 
Visszleszátnitolt váltók 
Takarék betétek 
Folyó számlái tartozás . 
Fizetendő 10%-os betéti kamatadó 
Átmeneti kamatok 

Tiszta nyereség: 
Áthozat mult évról 319 32 
Folyó évi nyereség . 1&02Ü-77 

TEHER. 

1 0 0 0 0 0 -

9455(1. -
271(555"— 
215878(5-52 

1814 
580(55 

5770"— 

15349 09 

7511715 40 
C s i k s z e n t m á r t o n , 1907. december 31. 

A könyvvezetésért: Naszke JÓZSef,  könyvelő. 
Az i g a z g a t ó s á g : 

Dr. Cslszér Miklós, Cseh Vilmos, Dr. Ady Endre, 
elnök. igazgató-pénztárnok. ig. tag. 

András Lajos, Incze Ignácz, Bodó János, 
'8- taS- ig tag. ig. tag. 

Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott. 
A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g : 

Ambrus József,  Gál József,  Udvari Károly, 
f-  b- tag- f.  b. elnök. f.  biz. tag. 

Alig használt „Yost" írógép 
továbbá másfajta  uj írógépek és Grara-
mofonok  részletfizetésre  is kaphatók 
Herczka Gy. m ü j z a k i ü z l e t é b e n 

Csíkszeredában. 

FELHÍVÁS! 
Azon szülők, akik gyermekeiket az 

Ipari s kereskedelmi pályára 
óhajtják küldeni, forduljanak 

Máthé Dénes tanárhoz 
l'estvármegyében, M o n o r városban, 

aki mint az ottani polg. iskola 
tanára hazafias  kötelességből 
teljesen díjtalanul helyez el 
tisztes polgároknál jelenleg is, 
miként már tölib éven át 2(5 

--- gyermeket. -
Elhelye zhetó : 

1. Vaskereskedő o 
2. Füszerketeskcdó 3 1 é 
3. líőfoskeri'skedö 0 
4. Nyomdásztanuló.. 3 
5. Papírkereskedő .. 1 
(5. Cukorka készitő ü 
7. Mézes bábos 1 
8. Cukrász 1 O 
9. Kalapos •> .2 

10. Asztalos .. .. 3 
11. Lakatos, gépész 4 
12. Pék 1 5 
Az érdeklődő szülök forduljanak  Máthé 
Dénes tanárhoz vagy a Monorkerületl 
Lapok kiadóhivatalához Monoron, tel-
jes bizalommal, ahonnan kimerítő fel-

világosítást nyerhetnek. i_r> 

s 

TT7EGVÉTELRE KERES 
KISEBBRENDÜ 

P É f l Z S Z E K Í t É f l Y T 
A CSIKTAPL0CAI FOGYASZTÁSI 
SZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA 

Üsletem folyó  éyi október hó 1-tól 
Kapu-utoa 40. ss. alatt nyílik meg. 

Vau szerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Brassóban, 
Lensor 26. saám alatt Ideiglenesen 

SZÜCSNIÜNELYT 
nyitottam, hol kUárólag saját késeit-
menyü mindennemű női gallérok 
(houk) karmantyúk (mulTok), S B Ó r m e , 
krimmer és seővet sapkák a legújabb 
divat után a legolcsóbb árak melleit 
kaphatók. 

l"gy a /övárosbau, mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
abban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb meuő Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés utáu eleget 
tudok tenni. 

A fent  említetteken kivül készítek 
a- legujubh divat után miudenuemü 
szőrme, nóiós gyermek-kabátokat, 
figarók  és paletókat, egyszóval e 
szítkmához tartozó összes c/.ikkeket 
leggyorsubban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebeleló-
seket, premeséseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt sznrmcáiuk díj-
mentesen tisstiitatnak. 

becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
22—bi pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lessnek eaekÖBÖlve. 

MENETREND. Érvényes 1907. október 1-tól. 

Oda. Brassó — Kézdivásárhely. Vissza. 
Szv. Szv. Vv Tvszsz. 

8702 8704 8712 8774 
I III. 1—III. I—III. i - m . 

9"° 91» 
J920 

8" U" 

3l'r, 8" 3 tó Joo 
(510 1010 8» 
C" 102» 6̂0 
7" 11« 6'2 

8»' lL)o> C" 
8" JOS 
9"s 7" 

10í5 02» 8-'" 

Szv. Szv. Vv. Szv. 
8705 8701 8711:8703 
1 -111 I—III l-IIl |[-IIl 

ind. Bpest k pu. i.Nvár)át érk. Ţ40 0 U 

Bpest k. pu. (Arad) át pu Jlü 
Kolozsvár (117.) 10" ü" (>" 

„ Predeal 1117.1 
érk. Brassó ind. 

„ Brassó (110, I17> érk. 8io po 6" 1008 

érk. Sepsiszentgyörgy (114) ind. 0" 12«' 5"' 8" 
ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk. (54« 12" 4« 
érk. Kovászna ind. 5^ i i " a» 
ind. Kovászna érk. 512 11" 3'2 

érk. Kézdivásárhely ind. 440 10" ou 
ind. Kézdivásárhely érk. 4». 1023 2" 
érk. Bereczk ind. 3'-1 90. 12" 

Qda. S,-szentflörgy—Gyimes—Palánca,  v i s s z a . 
Szv. Szv. Tvszsz. Vv. 

8802 8804 8864 8812 
I — III- I—III. I —-III. 1 -III. 

900 911 ind 
2"» 12-" 

8" Ö" 

Q5» 10» 1 2 " 5 » 

8°» 11«» 2»i (5" 
8" 1 1 « 3'» 72» 
8" 1'}»3 3-» 7" 
8as lön 4ül 7»o 
8" 1920 4" 7" 
8" 1 2 " 4«s 8" 
6 " 1 2 " 4*0 8si 
902 1 2 " 4" 8" érk. 
912 Î"2 5» ind. 
9 » 1 I S 5" érk. 
9" 1 " fi09 ind. 
9" 180 6" 
9 M 161 71. 

101» 21* 7" 
1 0 " 236 8-1 

1 0 * 2« 8" 
1 0 " 2*2 9" 
10"' 30« 911 érk. 

3» ind. 
3» érk. 

Kpest k. pu. iXvár.i át érk. 
Upestkp.Aradát 118,117,113 
Kolozsvár (1I3,I 
Brassó ill3i 

Sepsiszentgyörgy (113) érk. 
Tusnádfiirdó 
Tusnád 
Csikverebes 
Csikszentsimon 
Csikszentitnre 35. sz. őrh. 
Csík-szentkirály 
Zsögödfürdö 
Csíkszereda 

Madéfalva 
Szépvíz—Szentmihály 
Aj nád kitérő 
Lóvész 
Gyimesfelsólok 
Középlok 
Gyimesközéplok 
Gyimes 
Palánca 

ind. 
érk. 
ind. 
érk. 

ind. 
érk. 
ind. 

Vv. Tvsm. Szv. 1 Szv. 
8811 8863 8801:135 880» 
I — III I—Ml I—IIIjI—III 

7 5 ° fi40 

12 2 " i ' V p o 

1 0 5 0 ti" ti" 

6 " l 2 o . 425 8" 
5" 1 0 » 32 ' 7 " 
4M 1 0 2 0 310 7.« 
4.1 1Q0» 3« 7 " 
427 9« 2.2 7 « 
417 92" 248 6" 
400 9»i 2 " fi" 
31« 9" 2<o 6 « 
3» 9°' 2 » 6" 

8" 2°' 636 
8o« 1 » 6 " 
7«. JflO 6°' 
7 " 1»» 5" 
704 1 " 5" 
fi" 1 06 52K 
6 0 1 124« 5" 
518 1 2 M 4$o 

52« 1 2 » 44. 
445 1207 

1 0 " 
I O 0 ' 

4.0 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
maidnem határta lan tArtinnaáon ivan VAnnnA fA/1AaH  - , L , . . . . I 

Iroda: Kapu>ulea 15. 
majdnem határtalan tartóssága, igen könnyű födöanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D CEMENT G Y Á R N Á L B R A S S Ó R A M 

Nyomatott ttevnbodt Jóuef  kanyvnyomdijibin, Csikueradtbu, 1608 




