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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
SiTobode Jóseef  könyv «• papírkereskedés*, 
hová a lap szellemi részét illető mindeu közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is kiilddndük. 

Telefon  liiró^zám 2. = -

Bizonytalan jövő. 
Nagy, aziute kétségbeejtő veszedel 

mek fenyegetnek.  A ineguldandó poli-
tikai kérdések a koalíció szétrobbautá-
sát rejtegetik magukban. 

Alig mult el a meddő, mondhatni 
évekre nyúló obstrukció, már is ujabb 
van készülőben. 

Sötét a jövő képe. Aggodalom keltő. 
Gondolataink egy mást kergetik, űzik. 
Vájjon a kormány elég eröss lesz-e 

törvényjavaslatait szankcionáltam! ? 
Ha igen, lesz-e ebből haszna az or-

szágnak, erősödik-e a nemzet anyagilag, 
fejlódik-e  a közérzület?... 

Vajjou az ellenzék képes e a kor-
mányt megbuktatni törvényjavaslataival 
együtt, illetve képese a legfontosabb 
törvényjavaslatot ugy elfogadtatni,  olyan 
tartalommal és alakban, mint ók akarják? 

Vájjon ha bukik a kormány s újra 
egy régiből kivált ellenzék nyeri el u 
hatalom teljét.... akkor is a mult ... és 
jelen sötét korszakát óljuk, akkor is u 
bécsi nótát fujjuk  ? 

Virradui fog,  vagy még jobban al-
konyul?! 

Két fontos  kérdés foglalkoztatja  a 
politikai köröket: a házszabály revízió 
és az általános választói jog kérdése. 

Mindkettő egyformán  Üdvös, meg 
káros is leltet az országra. Abszolút jót, 
egyik sem tartalmaz. 

Lehetséges, hogy ma a házs/.abály 
revízió következtében a nagyhangú nem-
zetiségeket sikerül megfékezni  nemzet-
ellenes munkájokbnu, de az sincs ki-
zárva, hogy holnap már ellenünk sül el 
a fegyver;  a jó hazafiak  kapnak erős 
szájkosarat Bécs nagy örömére. 

Hasonlókép állunk az általános vá-
lasztói joggal. 

Elmondhatjuk nyugodt lélekkel: 
„Timeo danaoset dona ferentes..  Helyén 
való lesz félni  a kormány csábító ígé-
reteitől, melyeket hangoztat e két kér-
déssel kapcsolatosan, ne higyjUuk az 
ajándékoknak, ki tudja mit rejtenek ma-
gukban. 

Nagyon helyesen gondolkoznak né-
melyek, kik csak ugy remélnek hasz-
not e két dologtól, hogyha a házszabály-
reviziónál kimondják: ez nem vonatko-
zik a közősügyek felett  való tanácsko-
zásra, az általános választói jog kérdé-
sénél meg a választói jogot a magyar 
nyelv tudásához kötik. 

Igy talán még a mi javunkra billen 
a mérleg. 

Különösen a magyar nyelv tudása 
feltétlenül  kapcsolatba hozandó a vá-
lasztói joggal. Ezt megköveteli a magyar 
nemzeti érdek, mert különben a nem-
zeti állam kiépítésének eszméje délibáb 
kergetés marad csupán. 

Különösen mi ertélyiek nagyon jól 
ismerjük az itteni viszonyokat. Határo-
zottan állithatjuk, hogy ha erről a fon-
tos dologról megfeledkeznek,  ha a ma-
gyar nyelv tudását mellőzik a választói 
jog kérdéséuek a megoldásánál, ugy 
Erdély elveszett a magyarság reszere. 

Nem kívánok bővebben foglalkozni 
e thémával, ismeri mindenki, régóta 
csépelik már, csupán azon aggodalom 
nak kívántam kifejezést  adni, mely 
mindnyájunkut egyformán  fogva  tart. 

Bizonytalan a jövő... reményünk 
elveszett. Nem csoda: Voltak Tiszák s 
vannak Kossuthok a polcon, a jelszó 
ugyanaz: Vakulj magyar! 

Dr. Denke Antal. 

Egyea lap ára 20 fillér. 
Hirdetési díj  előre fizetendő. 

FELELŐS SZEItKESZTÓ: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkiut 
40 fillérért  közöltetnek. 

Megjelenik minden B B e r d é n . 
Elöflaetéai  ar: Lgesz évre S kor. (KüUSldre) 13 ko . 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n laámittataak. 

Keriratok nem adatnak riajaa 

A szépvizi „Vigadó" felszentelése. 
Csinos ineghivó jelezte a szépvizi 

„Szentháromság segély egy csillét" által 
épített s mintegy GOOOU koronába ke-
rült Vigadó felszentelését  és az ezt kö-
vető estebédet. 

A fenti  egyesület már régen meg-
mutatta alkotó erejét úgyannyira, hogy 
mondhatni a vármegye legerősebb egye-
sületévé küzdötte fel  magát s hogy tény-
leg igy van, lio^y ezen köztudU nem 
légvarakmi épült fel,  beigazolást nyert 
ezen ujabb alkotással: a Vigadó felépí-
tésével. 

A Vigadó egyike a legmodernebb 
építkezéseknek, tügas termeivel, prak-
tikus berendezésével egyedül áll majd-
iiem egészen Erdélyben. Büszke lehet 
erre az épületre legelső sorban az egye-
sület, de nemcsak, hanem maga u köz-
ség, sót a vármegye is. A kultura ha 
ludasának egyik fényesd  jkumcntuinaez 

Az éptilelhez teljesen méltó volt a 
felszentelés.  Ott láttuk a varmegye elő-
kelőségét élén a mindenki által nagyra-
becsült és közszeretetben álló alispánnal 

Az ünnepség január 14-én volt. A 
vacsorát megelőzőleg délután 3 órakor 
tartotta a „Szentháromság segély egye-
.-illet" rendes évi közgyűlését, melyen 
a tugok mujdueui kivétel nélkül meg-
jelentek. A tárgysorozat főbb  pontjai 
voltak: a mult évi számadások meg-
vizsgálása, a folyó  évi költségek 3 a 
szegények között kiosztandó segély-
összegek megállapítása. 

A Vigadó felszentelése  a gytilés 
befejezése  után hároi.uiegyed » órakor 
történt. Ezután fényes  nyolc fogásból 
álló lakomára gyűltek össze a társulati 
tagok és a vendégek, összesen 135-ön. 
A vacsora alatt pohárköszöntőben sem 
volt hiány még pedig felköszöntötte  Fe-
jér Manó a segély egyesületei; Párao 
Simon, Fejér Sándor alispánt; P.jói-
Sándor az egyesület igazgatóságát és 
vezetőségét; dr. Fejér Antal a vendé-
geket; Zakariás Jenő a hölgyeket; Ko-
vács Mihály meg a vendégek köszöne-
tét tolmácsolta a szíves meghívásért. 

Hogy a vacsora után mi követke-
zett azt hiszem, hogy felesleges  is el-
mondani: tánc és tánc kivilágos vir 
radiig. 

Mindenki, aki Jelen volt egy kel-
lemes este etnlekével távozott s való-
ban sajnálkozhatnak azok, ukik meghí-
vásuk ducira sem jelentek meg, meri 
egy igazán élvezetes uiula:ságtól fosz-
tották meg niagukitt. 

Befejezésül  egyebet nem kivatilia 
tunk a munkás szépvizi „Szentháromság 
segély egyesületének : Adja az ' Isten, 
hogy még sok ilyen alkotás, minő i> 
Vigadó hirdesse tetterejét, alkotó ke 
pességét! 

Tisztviselő-telep Csíkszeredán. 
Tl*ztvl*etők  moxffalnta 
n lakán  mlxériálc  ellen. 

Ha valahol az országban ok vau u 
panaszra a lakás mizériák ellen, ugy 
első sorban Csíkszeredában van, ahol 
a lakás mizériák példátlan botráuynyá 
fajultak.  És ennek a mizériának az ál-
tal első sorban a tisztviselők érzik, a 
kiket a mélyen tisztelt háziurak a u.eg 
felelő  lakások hiányában olyan házbér-
rel taksálják, mely nem hogy arányban 
nem áll a lakbérekkel, de a túlnyomó 
esetben kétszerese anuak. Ilyen formán 

aztán indokolt a panasz, mely lépten-
nyomon felhangzik  a különben is terhek 
alatt nyögő tisztviselők körében 

Pedig e bajon nagyon könnyen le-
hetett volna segíteni. Akkor, amikor a 
vármegye beleverte ezreit a Vigadóba, 
az improduktív bérház helyett építhetett 
volna tisztviselő-telepet, amely első sor-
ban becsületes hasznot nyújtott volna, 
már nagy mértékben emelte volna Csík-
szereda városias jellegét. Dohát eső után 
késő a köpenyeg. Azt remélni pedig, 
hogy a vármegye valamikor létesít tiszt-
viselő telepet, — pedig módjában állana 
és gazdaságos is volna tőkéi gyllmöl-
csöztetése szempontjából —' liíu re-
ménység. 

Éppen ezért most Csíkszereda tiszt-
viselőinek egy tekintélyes tábora sora 
kőzik, hogy a többségben rejlő erő ki-
használásával tisztviselő-telepet létesít-
sen. Az életrevaló terv ínég nem for-
rott ki, de a uiost megindult mozgalom 
olyan stádiumban van, hogy a legszebb 
reményekkel kecsegteti. A mozgalom 
vezetői ugyauis összeköttetésbe léptek 
mindazon faktorokkal,amelyeknek  közre-
működésével a terv keresztülvihető. És 
amint a szükséges terve» és adatok 
egybe lesznek, az érdekelt tisztviselő 
csoport értekezletre gyűl egybe, hogy 
végleges határozatot hozzon. Annyit 
azonban már most is jelezhetünk, hogy 
a létesítendő tisztviselő telepet amorti-
zációs kölcsönből építenék fel,  amely 
kölcsönnek törlesztésére tníndeu egyes 
tisztviselő a lakbéréből fedezné.  Igy 
aztán cl volna érhető az, liogv minden 
tisztviselő a saját házában laknék, azzal 
a jóleső tudattal, hogy lakbérére nem 
kell ráfizetni. 

A tisztviselő-telep kérdésére külön 
ben még visszatérünk. 

dr. Daradics Félix és T. Nagy Imre pót-
póttagoknak. 

5. A községi pót- és megyei utadókivetés 
elleni felszólamlás!  küldöttség tagjaiul fóispán 
vagy helyettesének elnöklésével, az 1883. évi 
XV. t. ez. 12. § a és az 1890. évi I. t-ez. 23. 
§-a alapján megválasztattak: dr. Györgypál 
Dotuokos, Pál Gábor, dr. Csiky József,  és dr. 
Fejér Antal. 

6. A tanítók és tanítónők nyugdíjba lé-
pésének szükségét és jogosultságát megálla-
pító bizottságba a kir. tanfelügyelő  elnöklé-
sével, az 188:2. évi deczember 23-án 41453. 
szám alatt kelt vallás- és közoktatásügyi mi-
niszteri rendelet alapján kiküldettek: Szász 
Lajos és dr. Krös Vilmos rende9, dr. Filep 
Sándor és Itaucz János póttagnak, hivatalból 
tagja a bizottságnak a megyei főorvos. 

7. A közigazgatási erdészeti bizottság 
tagjaiul s azok között elnökül és elnökhelyet-
tesül, az 187'J. évi XXXI. t. cz. 26. §., a 10092— 
1881. számú földtnivelésügyi  miniszteri rende-
let 4. §-a értelmében titkos szavazattal meg-
választattak: elnöknek Kállay Ubul, elnök-
helyettesnek és egyúttal rendes tagnak Fejér 
Sándor, rendes tagnak dr. Krös Vilmos. 

8 A javító intézetbe küldendő és felté-
telesen szabadságolandó fegyenczek  Ügyeinek 
elbírálására hivatott és az 1878. évi V. t-cz. 
43. ij-a alapián alkotandó bizottságba kikül-
dettek : Fejér Sándor és Iiirta József,  miról 
a kir. törvényszék elnöke is értesítendő. 

9. A mezőgazdasági munkások és munka-
adók közötti jogviszonyból származó ügyek 
másodfokú  elbírálására hivatott albizottság 
tagjaiul megválasztattak a 4 poot alatt meg-
nevezettek. 

10. A közegészségügyi bizottságba, az 
I07G. évi XIV. t.-cz. 163. §-a értelmében a 
közigazgatási bizottság a maga részéről kikül-
dótte: mérnöknek I*ap Domokost, gyógysze-
résznek Orbán Jánost és építésznek • Koczkáa 
Bélát. 

i 
A közigazgatási bizottság folyó  evi ja-

nuár hó 13-áo tartotta elaó ülését, melyen 
a törvényhatósági bizottság által ujonnau meg-
választott tagok esküt tettek s a bizottság 
szabályszerűen megalakult. 

Az albizottságok és választmányok tagjai 
megválasztása következőkben ejtettek meg: 

1. A fegyelmi  választmányba főispán  el-
nöksége alatt az I87li. évi VI. t.-cz. 52. és 53. 
§-aiuak szem elölt tartásával, dr. Balló István, 
Pap Domokos, dr. Fejér Autal és dr. Fodor 
Antul rendes, dr. Krös Vilmos és Stratzinger 
Emil póttagok választatnak meg. 

2. A gyámügyi felebbviteli  bizottságba 
szintén a főispán  uluöklésével az 1877. évi 
XX. tc-z. 210 §-a értelmében az alispán, fő-
jegyző, árvaszéki eluök és tiszti főügyész  hi-
vatalos tagok melle megválasztattak dr, Csiky 
József  és dr. Erős Vilmos rendes és Rancz 
János póttagnak. Főispán a maga részéről ki-
nevezte Pal Gábort, dl. Fejér Antalt rendes 
és dr. Balló Istvánt póttagnak. 

3. A börtönvizsgáló bizottságba az 1876. 
evi VI. t.-cz. 38. §-a értelmeben főispán  ál-
tal saját vagy törvéuyes helyettesének elnök-
lesével kineveztettek: dr. Ktlep Sándor, dr 
Csíki József,  dr. Györgypál Domokos és dr. 
Fodor Autal, hivatalból tagjai továbbá dr. Ve-
ress Sándor, dr. Dobriáo Antal és dr. Csiszer 
Siklós. 

4. Az erdei kihágási 11. .'oku bíróság 
tagjaiul főispán  vagy helyettesének elnöklé-
vel az 1879. évi XXXI. t -ez. 120. §-a értel-
mében megválasztanak: dr. Fejér Antal dr. 
Fodor Antal, dr. Krös Vilmos és dr. Csi.y 
József  rendes, Pál Gábor, dr. Nagy Béniára, 

A képviselő választás kitűzése. 
A vármegyei központi választmány folyó 

hó 18-án tartotta a vármegyeház kisebb tanács-
kozási termében Fejér Sándor alispán elnök-
lete alatt alakuló ülését. Az ülésnek első tár-
gyát képezte a törvényhatósági bizottság által 
ujonnau megválasztott központi választmányi 
tagok eskütétele, mely a törvény értelmében 
a megjelentektől szabályszerűen bevétetvén, a 
központi választmány a kővetkező 3 évre meg-
alakult. Jegyzőnek saját kebeléből egyhangú-
lag Lázár Miklós I-sö aljegyző választatott meg. 

Az ülésnek igen fontos  tárgyát képezte 
az országgyűlési képviselőház elnökének le-
irata, melyben felbivja  a központi választmányt, 
hogy a lemondás folytán  megüresedett csík-
szeredai választó kerületben a képviselő vá-
lasztásnak a törvényes időben leendő megtar-
tása végett a szükséges intézkedéseket hala-
déktalanul tegye meg. 

A központi választmány a választást folyó 
évi február  hó első napjának délelőtti 8 órá-
jára tűzte ki, a küldöttséget megalakította, dr 
Fejér Autal ügyvédet választási elnöknek, Lá-
zár Miklós I-ső aljegyzőt pedig helyettes el-
nöknek megválasztotta. 

Részletes intézkedéseit a központi választ-
mány hirdetmény utján tette meg. A hirdet-
mény a kővetkező: 

Az országgyűlési képviselőháznak folyó 
évi január hó 10 én kelt határozata alapján a 
képviselőház elnöke által január hó 11-án 84. 
sz. a. a csíkszeredai választó kerületben dr 
Györgypál Domokos lemondása következtében 
megtartandó képviselő választás iránt kiadott 
felhívásra  a központi választmány által figye-
lemmel az 1874. évi XXXIII, tc. és 1899. évi 
XV. tc. ide vonatkozó rendelkezéseire követ-
kező határozatok hozatnak : 

mgy Íéí  IV m e u é i ü » t v a n c s a t o l v a 
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1. A lemondás folytán  képviselő nélkül 
maradt csíkszeredai választó kerületben, annak 
székhelyén Csíkszeredán a képviselő választás 
1908. évi február  hó 1-só napjára tUzetik ki. 

2. Választási elnök: dr Fejér Antal, he-
lyettes elnök: Lázár Miklós. Jegyző: Pálffy 
András, helyettes jegyző: Tompos Károly. A 
községek a következő rendben szavaznak: 

Csíkszereda, Várdotfalva,  Csikszentsimon, 
Csikszentkirály, Mindszent, Csikpálfalva,  Zsö-
göd, Taploca, Csobotfalva,  Csatószeg, Szent-
imre, Csikszentmiklós, Borzsova, Delne, Madé 
falva,  Csicsó, Csikszentlélek és Csomortán. 

3. A választási elnököt akadályoztatása 
esetén a helyettes elnök helyettesíti. 

4. A választási elnök a kerület székhelyén 
a választási eljárást a kitUzött napon és helyen 
reggeli 8 órakor nyitja meg. 

Ha azonban oly akadályok merülnének 
fel,  melyek miatt a választási eljárás ezen idő-
pontban megnyitható nem lenne, elnök a meg-
nyitást egy órával tovább halaszthatja, de ha 
ezen idő eltelte után sem volna a megnyitás 
eszközölhető, a választás meghiúsultnak tekin-
tendő a erről a központi választmánynak elnök 
által jelentés teendő. Mennyiben a választási 
eljárás reggel 8 óra előtt nyittatott meg, az 
ajánlás 8 és fél  óráig elfogadandó. 

A szavazás reggeli 9 óra előtt meg nem 
kezdhető (1899. XV. tc. 155. §.) 

A képviselőjelöltet a kerület 10 válasz 
tójának együttesen kell ajánlania. Ezen aján-
lat Írásban adandó át a választási elnöknek, 
ki azt az általa meghatározandó helyen és idő-
ben a választást megelőző napon is átveheti. 
Az ilyen ajánlat legkésőbb azonban félórával 
a választás megnyitása után adandó át a vá-
lasztási elnöknek. 

A választási elnök az ajánlatot azon ok-
ból, mert az ajánlott jelölt nem választható, 
az 1876. XXXIX. t.-cz. 8. §-ában meghatáro-
zott esetekel kivéve, vissza nem utasíthatja. 

Az ajánlattal egyidejűleg minden jelölt 
részére a szavazatszedó küldöttséghez egy 
bizalmi férfi  jelölendő; szabadságában áll azon-
ban az ajánlóknak két bizalmi férfiút  jelölni. 
Bizalmi férfiak  csak a törvényhatóság terüle-
tén lakó egyének közül jelölhetők. 

Az ajánló kívánatára ajánlatáról térit-
vény adandó. (1899. XV. t.-cz. 150. §.) 

5. A választók személyazonosságának 
ellenőrzésére a községi birák vagy helyette-
seik és valamelyik községi esküdt vannak hi-
vatva, kik e czélból a-választás helyén meg-
jelenni és a záróra alatt is jelen lenni tar-
toznak. 

EzenkivUl minden jelöltnek bizalmifértia 
is joggal bir arra, hogy akkor, midőn vala-
mely községre a szavazás sora rákerUI, azon 
községből egy lakost, mint azonossági tanút 

jelöljön meg, ki mindaddig mig azon község 
választói szavaznak, a választók személyazo-
nosságát ellenőrzi. 

Az összes azonossági tanuk a szavazat-
szedó küldöttség színe előtt eBküt tartoznak 
tenni. (1899. XV. t.-cz. 153 §.) 

6. A választóknak a választásnál nem 
szabad semmiféle  fegyverrel  vagy bottal meg-
jelenni. 1874. évi XXXIII, t -cz. 68. §) 

7. A községek a központi választmány 
által megállapított sorrendben s az egy köz-
ségből való választók a szerint, amint egyik 
másik jelöltre szavaznak, — külön bocsájtan-
dók szavazásra. 

Az elsó községnél a küldöttségi elnök 
által kihúzott sors dönt a felett:  melyik je-
löltre szavazók bocsáttassanak először a sza-
zásltoz. Az utána következő községeknél fel-
váltva illeti meg nz egy jelöltre szavazókat az 
elsőség. 

Azon választók, kik a községek megálla-
pított sorrendjében nem jelentkeztek, csak a 
többi községek választóinak leszavazása után 
szavazhatnak. i|874 XXXIII, t.-cz. 75 §.) 

Kelt Csikmegye központi választmányá-
nak Csíkszeredában, 1908 évi január hó 18-án 
megtartott üléséből 

Fejér Sándor 
alispán, k|iv. eluöb. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Képviselő választás. Mind élénkebb 

és élénkebb képi t ölt a különben csendes vá-
rosunk. Közeledik a képviselő választás. A 
mult számunkban jeleztük, hogy a helyi füg-
getlenségi párt Hainód Ignácot jelölte erre a 
díszes állasra, most ujabban folyó  hó 19-én a 
Vigadóban szűkebb körű értekezlet volt, mely-
nek tárgyát dr. Nóvák Albert gyergyószent-
miklósi ügyvéd jelölése képezte. Az értekez-
leten dr Bocskor Béla ügyvéd tartalmas be-
széd kíséretében ajánlotta dr Xovák Aliiért 
meghívását, ami nyoinbau meg is történt. — 
Dr Nóvák rövid beszédben köszönte meg a 
neki felajánlott  bizalmat s a jelöltséget elfő 
gadva, egyben kifejezésre  juttatta, hogy rész-
letes prograinmbeszédét folyó  hó 20-án vasár-
nap a Vigadóban fogja  megtartani. Ezzel ke-
rületünknek már két jelöltje vau és tekintet-
tel azon körülményre, hogy ugy Hajnód Ignác 
mint dr Nóvák Albert függetlenségi  és 48-as 
programmal léptek fel,  a folyó  évi február  hó 
elsejére a központi választmány által kitűzött 
választás heves küzdelemnek Ígérkezik. 

— Ügybeosztas a varmegyenél. Fe-
jér Sándor alispán a vármegye központi tiszt-
viselőit és kezelő személyzetét folyó  hó 18-án 
d. u 2 órakor értekezletre hívta össze, melyen 
az ügy beosztást 1908. évre megállapította. Az 
ügybeosztás sürgős szükséget elégített ki s 

több jelentós ujitást tartalmaz. A beosztásnál 
különösen irányadó volt, hogy az egyes elő-
adók lehetőleg az Ügymenet minden ágában 
alapos tájékozást szerezzenek. Másik újítás 
lett az, hogy az előadók jövőben közgyűlése-
ken és bizottsági üléseken referádáikat  nem 
olvasva, hanem csupán élőszóval adják eló, 
minek igen sok előnye elvitathatatlan. Az ügy-
beosztás írásban is kiadatott s kifüggesztve  a 
vármegyénél kellő tájákozást nyújt. 

Jiitkitrő.  Fényes eskilvő folyt  le lolyó 
ív jnmuir 7-én Gyergyóditrólian. Itr l'jlalnssy-.louB 
vezette oltárhoz Kiüli János és neje bájos leányát, 
Erzsikét. A vendégek nagyszáma, nz érkező távi-
latok és gratulációk impozánsan tanusitották ama 
szeretetet, tiszteletet és őszinte nagyrabecsülést, 
melvet Küllő János és családja ugy Gyergyóditró-
bnnl mint egész Csikvármegyélien megszerzett n 
.maga számára. Már a déli órákban kezdettek ér-
kezni a fogatok  nagyszáma a vendégekkel, kik részt 
akartak venni a közbecsülésbell élő család üröni-
iiiinejién. I). ii. it órakor iudult el a nászközönség 
a templomim, liol Takó Károly főesperes  nclta az 
uj párra nz egyházi áldást s utálnia emelkedett 
beszédet intézett hozzájuk. — Násznagyok voltak: 
Fejéi Sándor alispán és neje s Kőszegi l.ászló 
kir. mérnök és neje. Vőfélyek  és koszorús leányok 
voltak: dr Sándor Gábor. Küllő Annuskával: Hen-
ter Gézn, Gál Ilonkával: dr Gaal Endre. Puskás 
Ágneskáva): Szatlimárv Jenő. Puskás Emmiiskával: 
Száva István, György Atlllllskával: ifj.  Gál József. 
Szatlimáry Erzsikével és Kiillő Itezső, Küllő Juci-
kával. Az egyházi szertartás elvégzése után estebéd 
volt s Ízletes menu fogyasztása  kiizlien megindult a 
toasztok árja. Felkószüntötték az iíjpáit, az öi-öm-
sziilőket, a násznagyokat, nászolő asszonyokat, a 
vőfélyeket,  koszorús leányokat, a jelenlévő Kálluy 
L'liul főispánt  és Csíkszereda város tanácsának ki-
küldötteit. Pohárköszöntőket tartottak: Kállay l'tjul 
főispán,  dr. Sándor (iábor. Kőszegi László. Fejér 
Sándol alispán, Gaál Miklós. (írlián János és Oláh 
Alajos s végül maga az örömapa Küllő János. — 
Ezután asztalliontás volt. a tintulok táncra kere-
kedtek s a mulatság kivilágos virradtig tartott, 
ugy bogy a (elkelő nap sugarai között kihallatszó 
muzsikaszó is tennen hirdette, hogy Küllő János 
házánál lelket rázó, szemkápráztató ünnepély van: 
lérliez ment Erzsike. Sok boldogságot az uj párnak! 

— Kitüntetés. A király Ferenczi Ká-
roly gyergyói kerületi római katholikus fóes-
peresttek és gyergyószentmiklósi plébánosnak, 
az egyház körül és a tanügy terén szerzett 
érdemeiért a Ferenc József-rend  lovagkereszt-
jét adományozta. 

— Kinevezés A debreceni itélö tábla 
elnöke Kovács Miklós csíkszeredai közigazga-
tási gyakornokot a debreczeni Ítélő tábla ke-
rületébe díjtalan joggyakoruokká nevezte ki. 

Névmagyarosítás. Lupuj János gyergyó-
tölgyesi lakós családi nevének „Farkas"-ra 
kért átváltoztatását a belügyminiszter enge-
délyezte. 

— Eljegyzés. Csikmenasági GyörITy Bó-
dog brassói posta- és távirdatiszt eljegyezte 
Márkos Juliska kisasszonyt Csikszentléleken. 

— Majlátb püspök körlevele. Gróf 
Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök ezidei 

második számú körlevelében közli X. Pius 
pápának 1907. deczember 24 én hozzá intézett 
levelét, melyben a pápa fokozott  örömét fe-
jezi ki affelett,  hogy az erdélyi püspök pap-
ságával s a világi hivek képviseletével együtt 
közös levélben fejezte  ki hodolatát és a Szent-
székhez való ragaszkodását a Pascendi kez-
detű ismeretes enciklika megjelenése alkalmá-
ból. A pápa válaszában kijelenti, hogy ugy 
az orthodox hit eme szép megnyilatkozásának, 
mint az iránta tanúsított kegyeletnek őszintén 
megörült s hogy a nyilatkozat vigaszul szol-
gált neki. Mikor — mondja a pápa — a tévely 
és a makacsság annyi gondot okoz neki, semmi 
se jó kellemesebben, mintha a katholikus em-
berek s fóleg  a klérus a Szentszék tekintélye 
iránt hódolattal viseltetnek. A pápa áldását 
adja a püspökre, egyházmegyéjére, papjaira 
és az egész népre. A főpásztor  ezután ujabb 
rendelkezéseket füz  a már eddig kiadott, a 
pápa jubileumára vonatkozó intézkedésekhez. 

— Esküvő. Vécsey Gábor építési vál-
lalkozó folyó  hó 19-én vezette oltárhoz Ke 
resztes Gyula bírósági végrehajtó kedves leá-
nyát Matildot. 

— Kinevezés. Gróf  Majláth Gusztáv 
erdélyi püspök Bocskor Ilona tanítónőt a cso-
mortáni iskolához nevezte ki. 

— Esküdtrk  ucrsnril.  A csíkszeredai 
kir. törvényszék HIOH. január 17-én tartott ülésé-
ben sorsolta ki a következő cziklus esküdtjeit. Az 
ülésen résztvettek: Gyalókay Sándor elnök, Jer-
zsák János tálilabiró, Csipkés Árpád törvényszéki 
biró. Az ügyészséget Jeney László kir. ügyész, 
nz ügyvédi kamarát dr. Fejér Antal ügyvéd kép-
viselték, jegyzett Ferenczy Ernő aljegyző. — Ki-
sorsoltalak a következők: Sáska Kajetán Gyergyó-
Szentmiklős. S/.áva Kristóf  Madaras, Pál Sándor 
(íyergyószentiuiklós. l'jlalusi János Kászonujfalu, 
Szlâvik Ferencz Yárdotlalvn. Székely János Szár-
hegy, Szenkovics Márton Szárhegv, Kovács Simon 
Borzsova. Ferencz András Szárliegy, ifj.  Endes 
János Csatószeg. Jakab János Szépviz, Potoczky 
Márton Csíkszereda. Portik Lajos Csomalalva. 
Sándor István Csikszentimre, itj. Sáutlia István 
Pálialva. Pál Lajos Tekerópatak, Krausz János 
Szentdomokos. Mánya Kristóf  Csikrákos, Brassaí 
Károly Várdotlalva. Zsigmond István I>án(alva, id. 
Veress Józsel Szeutsimoii. Veress Elek Csíkszereda, 
Pál (iábor Várdotlalva. Merza Vilmos Gyel-gyó-
szentiniklós. László Béla Gyergyószeiitiuiklós, Má-
tyás Albert Ititrö. Iucze Simon Csikszentsiirou, 
Kiss Sándor Gyergyószentmiklós. Kovács Gergely 
Verebes, Szelieni Péter Szépviz. rendes esküdtek. 
László Lörinez Csíkszereda. Szász Sándor Tap-
locza. Simon Ede Taplocza. László József  Csík-
szereda, id. líanez Ignácz Csíkszereda, Orbán Gás-
pár Csíkszereda. Mayer Lipót Várdotlalva. Miklós 
Gyula Csíkszereda. Márton Ignácz Csíkszereda, 
Troliáu József  Csíkszereda helyettes esküdtek. 

— Kosaras tánczestély Gyimesen. 
A gyimesi kisgazdák folyó  1908. évi február 
hó 1-én egyházi ruhák beszerzése javára a 
Gergely Ödön termében zártkörű kosaras táncz-
estélyt reudeznek. Kezdete estei féluyolcz 
órakor. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
T é g i e & d e l e t . 

Tavasz még alig tűnt el fölöttem, 
Messze még tőlem a nyár, — 
Mégis virágot alig hogy leltem. 
Szebb jövő tán sohse vár . . . 
8 tudj' Isten, néha — bár akaratlan — 
Álmatlan éjeken át 
Fagyos szelét érzem a halálnak 
3 hallani vélem szavát. 
Ha már lent nyugszom mély sir ölében, 
Senki meg ne sirasson. 
Minden rögön feledés  legyen, 
Csillagos éj se virrasszon, 
Köny ne peregjen, virág ne nyíljék, 
Ne hirdesse végemet emlék. 
8 téged, oh édes, kit agy imádlak, 
Rám ne neheztelj Boha, 
Magammal hogy nem viszlek Téged 
Csöndes sin magányomba. 
Legyen tiéd az élet sokáig. 
Virágait, ha vannak, 
Dnrván ne tépd le öokezeiddel, 
Maguktól is lehullnak. 
És hogy koporsóm se legyen gyászos, 
Tedd rá azt a virágot, 
Amit elisziír adtam Tenéked, 
Te jó, te imádottl 
Első sierelmUnk drága emléke, 
Néhány kis szegfű  csupán . . . 
Szépek voltak, mint boldog, ki adta, 
KI kapta, — ai i(]o * lány. 
Gyászt ne viselj értem, bu sohse bántson, 
VifSMon  aa örökség. 

Ne kicsinyeld le édes szerelmem. 
Hogy ez olyan csekélység, 
írások, telve kuszált vonással, 
Miket nem ért msg senki más, 
Néked azonban mindmegannyi 
Forró szerelmi vallomás. 

Tépett remények, szétfoszlott  álmok. 
Miknek bár vége szakad. 
Folytatásukat tudom, megérted 
Csöndes sirhalmom alatt, 
Visszacsengnek az édes-bus szivek, dalok 
Lelkedben akkor is még. 
Amikor szürke, bus emlékemre 
Feledés borul rég. 

Szivemnek minden kincse a nóta, 
Mind az enyém a dal, 
Öröködbe jut valamennyi 
Ha az utolsó elhal. 
Hidd el, oh nem bánt, hogy nem hagyok mást 
Édes örökül néked 
Poéta sorsa — nem hagyni többet: 
Papirra irott szerelmet, üdvét. 

Palatínus  Józsel. 

O I l u s , • m i i t I 
Ez a legújabb szálló ige Peruchetti tábor-

nok szájából ered, aki ,Unita d'uzione • dl 
pensiora" cimU munkájában hangoztatta elő-
ször. 

Vagy hatalmunkba keriţjUk e kikötőt, 
vagy elveszítettük a hadjáratot I Ezt mondja 
ax olasz tábornok B ezzel uj irányt jelöl az 
olasz inváziónak, egész uj gondolatot, mely 
szakit a történelemben oly nagy szerepet játszó 
Lombard feoslkkal,  Dél-Tirol, a Treotino ok-

kupál.isával s a magyar Alföldön  keresi a 
mérkőzés terepét. 

Eddig az olaszok haditerve a tiroli — 
karinthiai határvidék megtámadásában s egy 
az Isonzó folyó  mentén vivandó nagy, döntő 
ütközetben állott. A flottának  csak kisebb sze-
repet juttattak s ezért az utolsó évekig nem 
is igen dolgoztak a l'ejlesztéséu. 

Néhány évvel ezelőtt az olasz kormány 
a fl  'ttára is kiterjesztette figyelmét,  — nagy, 
költséges fluttaprogrammot  vitt a képviselő-
házba, ott megszavazták s azóta rendszeresen 
erősbödik az olasz tengeri hatalom. 

Erre az ujonnau ulkotott flottára  gondol 
Peruchetti tábornok, amikor könyvéhen a szá-
razföldi  és tengeri haderő kooperációjáról be-
szél. Az olasz flotta  hivatva lenne nyílt ten-
geri ütközetben vagy blokád által tönkre tenni 
a monarchia teugeri erejét, azutáu Fiúméban 
hatalmába keríteni a Duna völgyébe vezetó 
utat s ott japáu mintára partra szállítani egy 
hadsereget, mely a Karszton át az Alföldre 
nyomulna előre. 

Az ilyen komplikált operáció feltétlenül 
szükségessé teszi a szárazföldi  és tengeri had-
erő kölcsönös támogatását. A taktikának ezt 
a fejezetét  az utóbbi időben mi is próbálgat-
tuk, — a dalmata partvidék utolBÓ hadgya-
korlata, amelyen a trónörökös helyettesitette 
a királyt, egy ilyen partraszállitást igyekezett 
megvalósítani Az olaszok sziutén gyakorolják 
ezt a nehéz feladatot,  csakhogy náluk tábor-
nokok ismertetik e művelet célját s csináluak 
propagandát a flottának. 

Peruchetti tábornok tervéhez nincs sok 
megjegyezni valónk. Célja nyilvánvaló: nép-
szerűvé akarja tenni a flottát  s népszerűvé 

akar tenni egy olyan gondolatot, amelynek 
sikere chimera. Peruchetti tábornok az össze-
omló monarchiát látja ellenfeléül,  nemzetisé-
gek harcát, leváló Magyarországot, irredentát. 

Peruchetti tábornok optimista s valószí-
nűleg maga sem gondol komolyan tervének 
megvalósítására. Olaszországban nem is keltett 
túlságos feltűnést,  annál nagyobb szeretettel 
ölelte fel  a bécsi „Danzers Armeezeitung*, a 
mely egy a delegációkhoz intézett „Memento 
mori"-ban hosszasan foglalkozik  jPeruchetti 
táboritokkal és — Magyarországgal. 

Mert a „Danzers Armeezeitung" logikája 
hibás, de következetes. Ha Olaszország fegy-
verkezik, Magyarország az oka, ha Peruchetti 
merész terveket sző, Magyarország viselkedé-
séből merít hozzá alapot, a .Danzers Armee-
zeitung" miuden katonai kérdést ál páthosz-
szul és Magyarország lepiszkolásával tejez be. 

Pedig a „Danzers Armeezeitung" nem 
politikai, csupán katonai. Hanem azért politi-
zál. Politizál és veri a mellét, hogy milyen 
nagyon fáj  az öreg katonának ez a Quae ma-
tatio rerum! Politizál és — n 'm bántja senki. 
Ped'g a .Danzers Armeezeitung* minden ez-
redkaszinó asztalán fellelheti,  egyike a mon-
archia legelterjedtebb szaklapjainak s tekin-
tettel arra, hogy Ügyesen van szerkesztve, 
talán az egyetlen katonai lap, melyet a tias-
tikar szivesen olvas. 

Az ilyen olvasmány nem Igen alkalmas 
arra, hogy a magyar és osztrák tiszt között 
a minden oldalról |hangsulyozott és követelt 
jó viszonyt istápolja. Igazán bajos megállapí-
tani, hogy Peruchetti vagy Danzer-e a na-
gyobb ellenfele  Magyarországiak. 

Milea. 



Január 2 . C I K I L A P O K . szám. 
— A közművelődési egyesületek 

kongresszusa ügyében az Országos Magyar 
Szövetség, mint az ügyek vezetésével megbí-
zott testület értekezletet hívott január 19-ére 
Budapestre. Az értekezlet a kongresszus ren-
dezésére vállalkozott, illetve szözetkezett hazai 
kulturegyesületek beérkezett véleménye alap-
ján a kongresszus programtervezetével foglal-
kozik. Megállapítja az országszerte egységes 
eljárás módozatait, amik mellett természele-
seu a peciális érdekek is figyelembe  vétetnek. 
A Székely Társaságok Szövetségét ezen az 
értekezleten Bethlen István gróf  09zággyülési 
képviselő, a szövetség tiszteletbeli elnöke, Se-
bess Dénes dr. táolabiró és Fenyvesi Soma 
dr. országgyűlési képviselő fogják  képviselni. 
Igy megfelelóleg  gondoskodva van a székely, 
helyesebben az erdélyrészi magyar-érdekek kép-
viseletéről, olyan férfiak  ezek, akiknek egész 
működése össze van forrva  a magyar közélet 
minden jelentős mozzanatával. 

— Az Uránia színház Csíkszeredá-
ban. Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri államtitkár, akinek e magyar kultura 
terén immár elévülhetetlen érdemei vannak, a 
vezetése alatt álló Uránia színházat fokozott 
mértékben óhajtja most a magyar közművelő-
dési érdekek szolgálatába beállítani. A szín-
házat mint előző években is, most is vidéki 
körútra bocsátja ki és ez alkalomból teljesen 
uj képekkel és felszerelésekkel  láttatta el. Va-
lóságos diadalut is volt az, amelyet az igy 
megújhodott Uránia az ország nagyobb városai-
ban : Kolozsváron, Nagyváradou, Kassán, Ara-
don Btb. stb. az ősz folyamán  megtett. Az 
Uránia most hozzánk is ellátogat. Január bó 
24., 25. és 26. napjain tartja meg vendégjáté-
kát a Vigadó nagytermében, amely alkalom-
mal legkiválóbb müsordarabjait mutatja be. 
Az első napon Ráth István: az „Élet komédiája* 
című müvét adják elő ez az este a nevetés 
estélye. Rátb mesteri módon állítja elénk az 
élet fonákságait,  mulatságosabbnál mulatsago-
sabb helyzeteit Bemutatja neküuk a férfi  éle-
tének komikus részeit, az asszonyok világáuak 
kedves fonákságait,  majd a szerelem és a há-
zasság humoros részleteivel foglalkozik.  A má-
sodik estén a szenzációs: „Kendnek muszáj 
lenni* cimU darab kerül előadásra, amelynek 
kettős érdekessége vaa; egyrészt ez a darab 
az, amely miatt még a képviselőházban is el-
hangzott interpelláció, qásrészt tele van mu-
lattatóbbnál mulattatóbb mozgóképekkel. Az 
utolsó estén Geguss és Székely: .Babona" cimU 
darabjával búcsúzik tőlünk a színház, azzal a 
darabbal, amely még egy-két héttel ezelőtt a 
fővárosban  állandóaa zsúfolt  házak előtt került 
színre. Jegyek már most előre válthatók a bá-
rom rendkívüli érdekes előadásra a Szvoboda 
József  könyvkereskedésben. 

— Tüx.  Folyú bú 2U-án délután 3 órakor 
a szentléleki utón Caiszér Sándor te Ilién a csűr 
kigyuladt a leégett a benne elhelyezett takarmány-
nyal együtt. 

— Műkedvelői előadna Szépvlzen. 
Szépviz község iskolaszéke és tantestülete, 
az ujonan épült díszes iskola felszereléseinek 
beszerzésére 1908. évi február  bó 2-án, a Deák 
György nagytermében műkedvelői előadással 
egybekötött zártkörű tánczestélyt rendez, mely 
alkalommal szinre kerül Csiky Gergely három-
felvonásos  színmüve: „A vadrózsa". Szerep-
lók : özv. Hallayné Deák Ilona, Klára leánya 
Bartha Rozika, Kapor Istváa gazdag tőkepén-
zes Puskás Gerő, Koncz Lőrincz zugügyvéd 
Deák Ferencz, Fodor csendbiztos Antal Károly, 
Boglár Bálint Becze Ferencz, Sárga segéd-
tbnitó Veress Árpád, Kapor Miska borbély 
Bartba Antal, Busa Péter megyei igtató ifj. 
Antal Gyu'a, Anikó neje KováCB Irén, Marcsa 
és Karcsi gyermekeik Bartha Júlia éa Veress 
Lajos, Kórösiné (Hallayék rokona)Puskás Laura, 
Vályi vizsgálóbíró Statzel Rudolf,  Juczi és 
Ferkó (Kapor szolgálatában) Bartha Mariska 
és Imre Elek, vauti állomásfőnök  N. N., vas-
úti portás Miklós Károly, törvényszéki orvos 
N. N, pandur Ferencz István, Rózsa és Ilus 
iskolás leányok Puskás Rózaika és Bartba 
Júlia. -- Előadás után táncz reggelig. 

— Iparosoktata». Kossuth Ferencz ke-
reskedelemügyi miniszter jövőre több olyan 
tanfolyam  rendezését vette tervbe, melyeken 
Iparossegédek és mesterek ingyenesen oktat-
tatnak Biám tanban és könyvvitelben, szabad-
kézi- és mértani rajzban. A Székelyföldről 
Székelyudvarhely, Székelykeresztur, Csíksze-
reda, Gyergyószentmiklós, Ditró, Kézdivásár-
hely, Kovásznaés Bárót iparossága kérelmezte 
ily tanfolyamok  rendezését 

— Interpelláozló. Maniu Gyula kép-
viselő interpellácziót jegyzett be u pánádi vé-
rengzés dolgában folyó  vizsgálat késedelme 
dolgában. Maniu arra kérte a honvédelmi mi-
nisztert, hogy a vizsgálati iratokat terjessze 
a ház elé. 

— Döntvény. A kúria polgári szak-
osztálya Oberechall Adolf  elnök vezetésével 
tartott ülésén a következő kérdés került el-
döntésre : A királyi közjegyzőkről szóló 1874. 
évi XXXV. törvér.yczikknek a végrendelke-
zések felvételéről  rendelkező 82. szakasz bi 
pontjában megjelölt ügymenethez tartozik-e s 
enuélfogva  a végrendelet érvényességi kellékc-e 
az is, hogy a tanuk, illetőleg a másik köz-
jegyző akkor is jelen legyenek, amidón a vég-
rendelkező a kir. közjegyző előtt végakaratát 
kijelenti s a közjegyző azt írásba foglulja,  — 
avagy csak akkor kell jelen lenniük, amidón 
a közjegyző a végrendeletet lölolvassa, a vég-
rendelkező azt akaratával megegyezőnek je-
lenti ki és aláirja. — Hosszas vita után ki-
mondotta a teljes ülés, hogy a két közjegy-
zőnek, vagy a tanuknak csak a végrendelet 
fölolvasásánál  és aláírásánál kell jelen lenniük ; 
kimondotta továbbá, hogy elég, ha a végren-
delkező a fölmutatott  irást az ő végakaratá-
nak jeleuti ki s tanuk előtt aláirja. 

— Lelkészbeiktatás. Folyó hó 15-éu 
iktatták he hivatalába Herfurth  Ferencz dr. 
püspökhelyettest Brassóban a szász evangéli-
kusok. Az ünnepi istenitisztelet után díszebéd 
volt. Itt Herfurth  hazafias  beszédet mondott, 
amelyben kifejtette,  hogy a szászoknak haza-
szeretetüket nemcsak a szülőföldjükre,  hanem 
az egész magyar hazára is ki kell terjeszte-
niük. A lakomán a Himnuszt is játszották. 

— Kossuth Ferenoz engedménye 
A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy 
Marosvásárhely, Székelyudvurhely, Székely-
keresztur, Sepsiszentgyörgy, Kezdivásárhely, 
Brassó és Csíkszereda állomásokon a kirakott 
áruknak a pályaudvarról való elfuvarozása, 
illetve az elfuvarozással  járó munkálatok, to-
vábbi intézkedésig, vasárnapokon is az egész 
napon át, minden korlátozás nélkül végezhe-
tők legyenek 

— Az uj vasúti dijaedvezmenyek. 
Az államvasutak igazgatósága ma lette közzé 
a magyar királyi államvasutnk és a kezelé-
sükben levő helyiérdekű vasutak 1908. évi díj-
kedvezményeit. A díjkedvezményekben alig 
találunk említésre méltó változást, aiul azt je 
lenti, hogy sok jogtalan díjkedvezményt most 
sem szüntettek meg és sok jogos díjkedvez-
ményt most sem adtak ineg. Félhivatalos je-
lentés szerint mindazokat a kedvezményeket, 
melyek a mult évi dijkedvezményi jegyzék 
keretében és évközben türtént hirdetés utján 
az 1907. év végéig felállottak,  a folyó  évre 
javarészben változatlanul megújították és csak 
azoknak a megújítását mellőzték, melyek nr,-
gyobb gyakorlati jelentőséggel nem bírtak, 
avagy már a mult évi.eu is csak átmenetileg 
érvényesíttettek. Dijdrágulások csak annyiban 
állottak elő, nmennyiben ezek a magyar ki-
rályi államvasutak uj helyi árudijszatiásáuak 
folyományát  képezik; nevezetesen az A) osz-
tály kettéválasztásából és 5G00 kilogrammra 
nézve tortént díjemeléséből eredóleg a textil-
áruknál stb. Ujabb bővülést nyert a buda-
pesti központi vásárcsarnokba rendelt élelmi-
szer-küldeményekre fennállott  díjkedvezmény, 
melynek keretébeu az érdekeit körük óhajához 
képest a kereskedelmimiuiszter gyorsamként 
szállítandó éló- és leölt barumli, friss  hus i vad-
hús is), friss  főzelék  (zöldség), gyümölcs (szóló 
is) és dinye utáu tízszázalékos díjkedvezményt 
engedélyezett, de csak kísérletképpen, az al-
laiuxasutak Igazgatóságának egyidejűleg adott 
azzal az utasítással, hogy ennek az intézke-
désnek a vásárcsarnoki élelmiszerforgalom  ala-
kulására é9 az élclmisz"rek árára uetán gya-
korolt és mily mérvű befolyását  figyelemmel 
kísérve, eziránybau azerzendó tapasztalatairól 
az év vége előtt jeleutsen. Átmenetileg a folyó 
évre még megújították az Ausztriába és a 
vámkűlföldre  gyorsáruként szállítandó élelmi 
czikkekre fenállott  díjkedvezményeket azzal a 
megszorítással, bogy az Ausztriába irányuló 
forgalomban  a leölt vadat és a vajat a ked-
vezményezett elelmi czikkek sorából törölték. 
Egyebekben, ismételjük, hogy az uj dijked-
vezményi jegyzék lényegében a régi keretek 
között mozog. 

— Bsini előadás Csikmenaságon. A 
csikmenasági iíjusági egylet 1908. január hó 
25-én az iskola nagy termében, saját pénz-
tára Javára szinielöadással egybekötött zárt-

körű tánczestélyt rendez. Szinre kerül a „Tót 
leány*, népszínmű három felvonásban.  Szerep-
lők : Gyarmathy Jáuos jómódú gazdaember 
Lőrincz János, Örzse a felesége  Csedó Róza. 
Bandi ?. fiuk  Erdély József,  Málhé Julis el-
árvult közeli rokonuk és gyátuleányuk Dénes 
Julianna, Kospál uradalmi baroniorvos Dánéi 
Ferencz, Lipták a tótok felügyelője  András 
Sáudor, Sári a felesége  András Vilma, Ötös 
Mari javasasszony Dánéi Róza, Brbolya a tót 
sutnmasok vezetője Déne9 József,  Hanka a 
leánya Incze Anna, Misó tót legény Baky 
Attila. Csendbiztos András Károly, Deres kis-
bíró N. X , Csobor parasztlegény Csedó László, 
Rigó Mntyi kispostái Dánéi Péter, Panni szol-
gáló Gyarmathyéknál Dánéi Anna, 1-só, 2-ik 
paraszleány N. N. — Előadás után táncz vir-
radtig. 

— Tolvaj cigányok. Az elmúlt nyáron 
egy felcsiki  cigány órizte a zsögötli sertés-
csordát. Eközben jütt haza Budapestről fia  és 
menye, akik ott 8 hónapi fogságot  töltöttek el, 
szintén lopásért. „Kati", mert mindenki igy 
hívta a ciganynét, csakhamar megismerkedett 
a csikzsügödi lakókkal és apjáuak járó kon-
vencióért, hol itt, hol ott kopogtatott be. A 
nyári muukaidöbeu mikor a falusi  emberek a 
mezón dolgoztak .állítólag a kártya segítsé-
gével" a lakás kulcsát megtalálta és innen 
amit tudott és kapott elemeit. Az igy össze-
gyűjtött nagyszámú holmit eladta Madéfalván 
és Uyimcsbe. Jónás kőművestől is kapott szé-
pen kivarrott kendőket és eladta a zsögödi 
malomban. Véletlenül meglátta ott azt egy 
leány, aki a rávarrott betűből ráismert Jónásné 
által rég keresett kendőkre. Jónásnét értesí-
tette. aki azonnal jelentest tett a csendőrség-
nél. Ennek alapján a cigányokat letartóztatták 
és ,Kati" asszony teljes beismerésben vau. 

— Csikszeredaiak az adóhivatali 
tisztviselők budapesti kongresszusán. 
Magyarország adóhivatalainak tisztviselői. — 
akikről az 1908. évi költségvetés úgyszólván 
megfeledkezett  — helyzetük javítása érdeké-
ben vasárnap és hétfőn  országos kongresszust 
tartottak Budapesten. A kongresszuson a c sik-
szeredai m. kir. adóhivatal képviseletében Pa-
latínus József  es Gál Sándor adótisztek je-
lentek. meg — Palatinusz megbízói nevében kö-
vetelte minden adóhivatali tisztviselő részére a 
15%-os drágasági pótlékot; továbbá, hogy nz 
előléptetés a XI—IX fizetési  osztályokban 4 
helyett 3, továbbá ă év helyett 4 évben álla-
pittassék meg; 35 évi szolgálat utáu teljes 
nyugdíjigény biztosittassék. — A pozsonyi adó-
hivatal tisztviselőt által egybeállított memo-
randumot különben a kongresszus tagjai át-
nyújtották a miniszterelnöknek, a reszortminisz-
tereknek és a képviselőház elnökének. 

— Elszámolás. A kászonalcsiki tóm. 
kath. tanítótestület saját pénztára gyarapítá-
sára 1908. január 11-én szépen sikerült táncz-
mulatságot tartott Csikszentmártonban. A ren-
dezőség, midón mérlegét készíti, csodálkozik 
azon, hogy egy testületileg elhatározott bálon 
éppeu a liatarozó testület van legkevesebb 
számmal képviselve. (Mi pedig azou csodálko-
zunk még jobban, hogy daczára annak, miszerint 
Csikvárntegyében ez idő szerint öt nyomda van : 
a kászonalcsiki róai. kath. tanítótestület mégis 
a különben jó hírnevű Kner Izidor gyomai 
könyvnyomtató mesternél csináltatta a báli 
meghívókat. Székely iparpártolás, i l!) Szedó.) 
— Hálás köszüuetet moud a rendezőség mind-
azoknak, kik felülfizetéseikkel  az anyagi si-
kerhez is hozzájárultak. Első sorban illeti ez 
Bartalis Ágost főszolgabírót,  ki a rendező bi-
zottság kérésére szívesen járt közbe a terem 
átengedése érdekében. Kelülfizettek:  Bartalis 
Ágost 10, Antal József  3, Benedek Gábor 5, 
Bán -Jenó 3, Baka Antal 1, Baka János 1, 
Baka József  I, Baki Károly 1, Cseh Vilmos 2, 
Duducz Károly 3, Csoboth István 1, Ferenczy 
Sándor 1, Gábor János 3, Hosszú Ferencz 5, 
Jakab Imre 1, Kovács Adieri 3, Mikó Bálint 5, 
Márton Károly 1, Xa.-zke József  1, Nagy An-
tal 1, dr. Szabó Alajos 2, Szabó Géza 2, Soós 
Lajos 2, Sáatka Benjamiu 1, Tímár László 
2 korona. 

— Sepsiszentgyörgy villamos vilá-
gítása. A sepsiszentgyörgyi központi villamos 
telepen — amelyuek alapkövét még csak há-
rom hónap előtt tették le — elhelyezték. A 
gépeket, (melyek a mult héten érkeztek ide, 
már helyezgetik a hatalmas beton fundamen-
tumokra) és mint értesülünk, a jövő hó raáso 
dik felében  már villamos fényben  fog  úszni 
Sepsiszentgyörgy városa. Az érkezett géprészek 
összsúlya nébány kgr. Inján 100000 kgr. Az 
utcai vezetékháló is elké.zült és csak az 
egyes vezetékágak kapcsolgatását kell még el-
végezni. Az ivlámpákat már elhelyeztek. Az 

utcai izzólámpák elhelyezését a jövő héten kez-
dik meg. A magánépületekken eddig összesen 
1500 izzólámpa részére készültek el a vezetékek. 

— Nem lesz többé két kalendárium. 
Miután az orosz kormány elfogadta  a katholi-
kus évszámítást, megszabadulunk a gondtól, 
hogy melyik dátumot írjuk leveleinkre, mert 
Oroszországot a kisebb ortodox államok, mint 
Románia, Szerbia és Bulgária is követni fog-
ják. Ugy látszik csak Görögország marad meg 
a réginél, minthogy a konstántiaápolyi pátriárka 
nehezen fog  beleegyezni e változásba, mert az 
orthodox vallás megtámadását fogja  látni ebben 

— Pásztorjáték Csikjenőfalván.  A 
karácsonyi ünnepek alkalmával, ugy erkölcsi-
leg, mint anyagilag igen szépen sikerült pász-
torjátékot adattak eló az iskolás gyermekekkel 
Paláncz Sáudor és Veress Péter tanítók. Négy-
szeri előadás után 4 és 30 fill.  belépti-díj 
mellett összes bevétel volt: 101 kor. 44 fiU. 
Ezen alkalommal felülfizettek:  Rancz János, 
Tompos Mátyás 170—1 70 fill.,  Antal Péter 
1 kor. 60 fill.,  Boltresz Ferenczné 1 kor. 10 
fill.,  Mihály Gergely 1 kor., Mihály István 1 
kor., Gábor Jáuos 1 kor., Boltresz István 
Csikszeutmiklós, György Balázs 70— 70 fill., 
Magyari Anna, Kiss Viktória 40—40 fill.,  Bá-
lás János 30 fill.,  Imre Gergely 20 fill.  A ne-
mes szivü felülfizetók  a szegénysorsu iskolás 
gyermekek uevében fogadják  a rendezőség há-
lás köszönetét, a szívélyes adományért Isten 
fizesse  meg 1 

— Öngyilkos főjegyző.  Székelyudvar-
hely ró I írják: Ádám Albert Udvarhely vár-
megye főjegyzője  szombat reggel öngyilkos-
ságot követett el. A ül éves embert, aki ren-
dezett viszonyok között élt, gyógyíthatatlan 
betegsége kergette a halálba. Péntek este 
ínég vendégeket fogadott  s másnap reggel 
vadászfegyverével  fóbelótte  magát. A golyó 
agyaba talált, rögtön bekövetkezett a halál. 
Ailátu Albert mint szolnokdobokai szolgabíró 
kezdte pályáját, közel uegyven évet szolgálta 
Udvarhely vármegyét, gondnoka volt az uni-
táirus egyháznak, s tragikus sorsa megyeszerte 
óriási részvétet keltett. Gazdag könyvtárát 
végrendeletileg a székely-keresztúri unitárius 
kollégiumnak hagyta. Haláláról külön gyász-
jelentést adott ki a vármegyei tisztviselókar 
s holttestét n bözödi sírboltban hétfő  délelőtt 
helyezték örök nyugalomra. 

— Tartalékosok fegyvergyakorlatai 
IBOS-ban. A mult évben próbaképpen alkal-
mazott módja a fegyvergyakorlatok  teljesíté-
sének az itlén végérvényesen életbe lép. A 
fegyverszolgálatra  kötelesek ezentúl március-
tól szeptemberig tartoznak szolgálatot telje-
síteni, még pedig olyképpen, hogy ezáltal a 
létszán; ebben az időben jelentékenyen na-
gyobb lesz. A hadvezetőség a tartalékosok és 
póttartalékosok tetszésére bizza, hogy már-
czius és szeptember között mikor akarnak 
szolgálatot teljesíteni. 

— Felülflzetósek.  1908. január 11-én 
az árva- és szeretetház juvára rendezett köz-
vacsora alkalmából jegyük megváltásánál a 
következők fizetlek  felül:  Kovács Andrásné 
6, Adorján Imréné 2, Szentmiklósy József  1, 
Balázs Dénes 2, Veres Árpád 1, Gál Endre dr. 
2, Nagy Lajos 2, dr. Kolonics Dénes 1, Ko-
vács Lajos 3, X. N. I, Endes Ida 10, Endes 
Józsefué  10, György Ignácz 1, Krausz Mihály 
20, Bálint Lajos 3, Mikó Bálint 8, Fülöp Já-
nos 1, Éltes Zsigmood 10, X. X. 1, N. N. 4, 
Ligeti Samu 2, dr. Harmat Leo 8, Jeney László 
1, Kállay Ubul 8, Veress Elek 2, Szász Lajos 
8, Zakariás Manó 4, dr. Daradics Félix 3, 
Botár Béla 1, Ázbé Alajos 1, N. X. 1, Dobos 
Ferencz 2, Jakab József  5, dr. Tauber József 
18, Keresztes Antal 1, Csiszer Imre 1, Jano-
vitz József  20, dr. Szántó Samu 8, Lacz Sán-
dor 1, Fekete Vilmos 2, Balló JuliBka 2, Po-
totzky Márton 5, Nóvák János 1. Sziget 
Vargha Gyula 3, Hajnód JózBef  if],  1, Helvig 
G. János 2, dr. Veress Sándor 2, dr. Tiltscher 
Ede 10, tlr. Czikó István 10, Lebovics Lá-
zamé 5, Hadnagy János 2, dr. Dobribán An-
tal 20, Péter Mózes 4 korona. Szvoboda Jó-
zsef  10 százalék engedményt nyújtott a nyom-
tatványokért 16 korona 58 fillér. 

— Halál temetés közben. Kfedivá-
helyról írják lapunknak, hogy folyó  h& 14-én 
Kovács Dávid kézdiszentléleki fóldmives  fele-
sége meghalt és a pap elvégezte a koporsó-
beszentelési szertartást E közben hirtelen 
rosszul lett Kovács Dávid is és a koporsó 
mellett összerogyott 8 meghalt. Az öreg há-
zaspárt együtt temették el a falu  nagy rész-
vétele mellett. 



Jannár 22. C S Í K I L A P O K 4. szám. 

— Műkedvelői előadás. Folyó bó 
12-én este Csatószeg községben műkedvelői 
elósdás volt. Szinre került a „Gyimesi vad-
virág". Bevitel 160 korona, kiadás 60 korona 
és igy tiszta bevétel 100 korona volt, mely 
ai iskola pénztára javára elszámoltatott. Egye-
düli érdeme Bencze István csatószegi s. lel-
késznek, ki igazán páratlan szorgalmával, oda-
adó munkásságával irányítja a (tataiságot. 
A szereplők derekasan megállották helyüket, 
különös dicséretet érdemelnek Csura szerepé 
ben Gergely Miklós és Mária szerepében Ko 
rodi Anna. 

— Partalakulás. Székelyudvarhely vá 
ros függetlenségi  polgárai folyó  hó 12-én VB 
sárnap délután tartott népes gyűlésükön meg 
alakították a 48-as pártot. Elnökké Ugrón 
Ákos főispánt  választották meg. Cgyvezetó 
elnökök Embery Árpád főgimnáziumi  tanár és 
Vajda Ferencz ref.  esperes lettek és 100 vá-
lasztmányi tagot választottak meg. A gyűlé-
sen Valencsik Ferencz és Pál Ernő ügyvédek 
ismertették azokat az okokat, amelyek a párt 
megalakítását teszik szükségessé. A gyűlés, 
amelyen Soó Gáspár főgimnáziumi  igazgató 
elnökölt, Kossuth Ferenczet táviratilag üd 
vözölte. 

— Műkedvelői előadás. Várdotfalván. 
Péter Sándor tanító kezdeményezésére sike-
rült színielőadást rendeztek e hó II én, melyet 
közkívánatra 14-én megismételtek. Előadták 
Csepreghy Ferezcz kitűnő népszínművét: a 
.Piros bugyelláris"-t. A műkedvelő szereplók — 
egy kivételével — községbeli iparosok és gaz-
dák, vagy ezek családtagjai voltak. Kíváncsian 
vártuk az előadás kezdetét érdeklődve, hogyan 
fogják  műkedvelőink a maguk elé tűzött ne 
héz feladatot  megoldani. S dicséretükre legyeu 
mondva, többet és jobbat nyújtottak, mint a 
mennyit vártunk. Nemcsak az egyesek játszot-
tak jól, hanem maga az összjáték is majdnem 
mindig jó volt. Ebben kétségtelenül nagy ér-
deme volt a betanító-rendezőnek, Péter Sán 
dor tanítónak, aki a darab egyik legnehezebb 
szerepét: a Csillag Pál manipuláns órmeste 
rét játszotta kiváló alakítással. Gergely Jó 
zsef  a Török Mihály biró, Péter Andrásáé a 
biróné, Péter András a Pennás Muki, Ferencz 
János a Hajós Muki, Tímár Dávid a Kósza 
Gyurka szerepében jól állották meg helyüket, 
sőt egy pár jelenetben meglepó ügyességgel 
játszottak. Egyébként a kissebb szerepek is 
jó kezekben voltak, s mindenikben megvolt az 
a dicséretes törekvés, hogy minél jobbat nyújt-
sanak a szép Bzámu közönségnek. Nem hagy-
hatom emlitetlenül, hogy a kártyavetó cigány-
asszony szerepét Fazakas Anna ügyes és hü 
alakítással játszotta el. Első estén az előadást 
a községházában tánc követte. Csodálkozva 
kérdezheti valaki, hogy miért számoluuk be 
ily részletesen egy ily előadásról, amikor ma 
már majdnem mindennapivá vált kisebb köz-
ségekben is a színielőadások rendezése. Egye-
dül azért, mert az előadások célja nagy és 
nemes volt. Anyagi erót teremteni egy olvasó-
és gazdakör létesítésére. S hogy ily nemes cél 
érdekében buzgólkodtak, már csak azért is 
dicséret és elismerés illeti valamennyiüket. 
Egyébként nemcsak ezen előadások jövedelmét 
fordítják  ezen célra. A mult karácsonyi ünne-
pek két napján az elemi iskolai tanulók pász-
torjátékot adtak elő, amelynek 84 kor. jövedel-
méből 50 koronát helyeztek letétbe alapul az 
alakuló gazdakör céljaira. A többi összeget 
is gyűmölcsözóleg helyezték el, amennyiben 
a szereplő gyermekek 1—1 imakönyvet és 
rózsafUzért  kaptak ajándékba, s a fiuk  részére 
megrendelték „Az én ujságom'-at, a leányok 
részére pedig a „Leányok lapját". Nem a leg-
gyütnölcsösebb befektetés  «z? Bár mindenütt 
megtennék, akkor uem kellene kötéllel fogni 
tagot az olvasókörök Bzámára, mert az ol-
vasás szeretete már kiskorukban beléjük gyö-
kerezne s öregebb korukban is szívesebben 
ülnének • könyv, újság stb., mint a ezeszes 
üveg melléi Tudósításomat azonban nem vé-
gezhetem panasz nélkül. Sajnálattal tapasztal-
hatjuk most is, mint annyi más alkalommal, 
hogy nincs a községben egy valamire való te-
rem, ahol szinielóadásokat, felolvasásokat  stb. 
lehetne tartani. Az iskolaterem ahol az elő-
adás volt, tulkicsiny nagyobb számú közön-
Bég befogadására.  Pedig a színpad kis mére-
tűre volt szabva, agy hogy ha 8—4 szereplő 
volt a színpadon, már mozogni is alig lehetett. 
A színpad szűk voltának hátrányait leginkább 
a uereplők érezhették. De a bajon nem le-
hetett Begiteni, mivel igy is — különösen az 
első eltén - alig fért  el a közönség. A köz-

ségnek az érdeke, hogy minél előbb építsen 
egy oly községházat, ahol volna egy oly te-
rem, amely ilyen célokra alkalmas. S ezt an-
nál inkább meg kell tennie, mert félős,  hogy 
a gazdakör megvalósításának eszméje éppen 
azért fog  hajótörést szenvedni, mivel nincs 
megfelelő  hely, ahol azt ellehetne helyezni. 
Pedig ha most nem sikerül az olvasó- és guzda-

KÖZGAZDASÁG. 
A „Harmea" Magyar általános Váltó üxlet Hési-
Ténytáraaág, Budapest, heti Jelentése a tóaade-

forgalomröl  éa a pónspiaoról. 
jiudapcst, 1908. január 16. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten mindvégig 
barátságot* volt, mintán a pénzviszouyok tartós ja-
vulása és az ipari conjuncturákról érkező kedve-

kör megalakítása, amikor a talaj kellőleg elő zöbli hírek felélénkítették  a közönség vételkedvét. 
van készítve, akkor ki tudin mennyi időre 
odázódik el. S ebből községre meglehetős 
kár háramlanék. Bízunk azonban az elöljáró-
ságban s a képviselőtestületben, hogy erről 
még gondolkozni fog  s már n közel jövőben 
oly községházat fog  építeni, nhol egy olvasó-
kör vagy más egylet is elhelyezhető volna. 
Ami pedig az anyngiakot illeti, a két előadás 
nyers bevétele 2"0 kor., még pedig jeg.\ ekból 
234 kor. 40 fill.,  relültizetésekból 35 kor. tiO 
fill.  Ezeu összegből levonva a 150 kor. kiadást 
marad tiszta jövedelem 120 kor. Felültizettek 
a következők: Bálinlh Lajos, Kassai Lajos 
2 40 —2 40 fill..  dr. Fodor Antalné, Pál Gáborné, 
Péter Andrásáé, Bíró Dénes, Miclina Rezső, 
Szvoboda József  2—2 kor., Jakab Jáaosné I 
kor. 80 fill.,  Pál K. János 1 kor. 20 fill.,  Bar-
talis Simon, Bartalis József,  Márton Tamás, 
Ferencz Imre, Kánya Keresztes, Orbán János, 
Csiszer Dénesné, Huszár Kovács József  1 — 1 
kor.. Jakab Béla 80 fill.  Xántus Elek 60 fill., 
Kósa Leo 50 fill.,  dr. Balló István, id. Barta-
lis József.  Kurda L ajos, Botár Ilonka, Kovács 
István, Orbán Sándorné, Vargyas Ferencné, 
(iroszberg Náthán, özv. Kovács Józselné, Pé-
ter Imre, Ranc Ágoston, Csomortáni Sándorné 
40—40 fill.  Keresztes József  30 fill.,  Tamás 
József,  ifj.  Bálint János, Ferencz Ignácz és id 
Péter Ignácz 20—20 fill.,  akiknek áldozatkész-
ségükért ezúton is hálás köszönetét fejezi  ki 

rendezőség. 
— A vanmeteri magyarság pusz-

tulása. Amerika egyik legvirágzóbb magyar 
bányász-telepe, Van-Meter es Iusoba-Creek el-
pusztult. Több mint száz magyar lelte rette-
netes halálát karácsony estéjén. Azok a sze-
rencsétlen magyarok, akik dolgos két kezük 
erejével azon dolgoztak, hogy uj hazájuknak 
gazdasági, ipari fejlődését  előmozdítsak, ott In: 
veruek megcsonkított testtel, ki fej,  ki láb. 
ki kéz nélkül, a legtöbb felismerhetetlen  ron-
csokban. E bánya az utóbbi időben arról volt 
nevezetes, hogy mérgei gázok járják át föld-
alatti mélységeit. A bányatársaság ezt tudva, 
mégis megengedte, hogy a munkások nyitott 
lámpákkal dolgozzanak. A másik minósithe 
tétlen gondatlansága volt a bányatársaságnak, 
hogy a dösztöt (dust), a bánya igazi vesze-
delmét nem öutette le vízzel és nem takarít-
tatta ki, pedig ebból fejlődik  a gyilkos rob 
banó gáz. Ha olyan bányában áll be a rolilia 
nás, ahol a dösztöt (szénpor) nem takarították 
el, akkor a doszt négyszeres erőt ad a robba-
násnak. Ez az oka. hogy a holttestek irtózn-
tosnu megcsonkított alakban kerültek eló. — 
Az amerikai magyarok legnagyobb és leghi-
vatottabb organuma a Clevelandban megjelenő 
Magyar Napilap kábel utján hívta föl  VVekerle 
Sáudor miniszterelnök figyelmét  a vanmeteri 
magyarság rettenetes pusztulására. 

— Leégett fürésztelep.  Folyó hó 16-án 
Kászonjakabfalván  a nagy fűrésztelep  kigyúlt 
és a fölszerelések  nagyrészével együtt porrá 
égett. A kár körülbelül 100,000 korona. 

— Egyesületi élet. A csikszentgyürgyi 
ifjúsági  egyesület 4-ik évi összejüvetelét folyó 
nó 12-én kezdette meg a róni. kath. iskola 
helyiségében. Incze Domokos plébános egye-
sületi elnök megnyitó beszédében az egyesü-
let erkölcsi és anyagi hasznosságát egyszerű 
és szép szavakban fejtette  ki, a tagokat az 
alapszabályokban előirt kötelezettségre figyel-
meztetve a gyűlést megnyitotta. A vezetőség 
munkakörének megállapítása után, a jövő gyű-
lés napjául január 26-ika tüzetett ki. 

— Állami gyufa.  A tervbe vett uj ál-
lami egyeiláruaágok során első sorban a gyufa 
államosítására kerül a sor. A kormány már 
érintkezésbe lépett a magyar gyufa-kartellel 
és valószínű, hogy nemsokára állami gyújtót 
vesztegetüuk. Esetleg jobban becsüljük, mert 
az állam nem fogja  azt továbbra is két fillérért 
áruitatni, pedig minősége megromlik. Francia-
országban az állam dobozonkint 5 fillérért 
árulja a közönséges kénes gyufát.  Az állami 
gyufának  még az a bosszantó sajátsága is van, 
hogy átlag csak minden negyedik szál gyulád 
meg. A kincstár nem sokat fog  törődni n bé-
kétlenek szidalmával, mert jól tudja, hogy 
az.egész országban kénytelen-kelletlen fogyasz-
tani fogják  az emelt árak és rossz minőség 
daczára is. 

A budapesti tőzsdén csaknem az összes forgalomba 
került értékek áremelkedést tüntetnek tel. mely egyes 
papíroknál jelentékenynek mondható és miután min-
den jid arrn mutat, hogy a pénzpiaez könnyebbü-
lése maradandó lesz. az éi-tckpapirpiacz szilárd-
ságának tartósságát valószínűnek tartják. 

Azon részvények kiiziil, melyek iránt külö-
nösen nagy érdeklődés mutatkozott, kiemeljük a 
inngvnr leszámítoló- és pénzváltóbank. a pesti ma-
gyar kereskedelmi bank, a salgótarjáni köszénliánya. 
az első magyar biztosító társaság, az újlaki tégla-
gyár, a Weitzcr-féle  vnggongyár. a (íanz-tclc vas-
öutődegyár és az Adria tengerhajózási r. t. rész-
vényeit. továbbá a budapesti közúti vaspálya rész-
vényeit. mely utőbbiok iránt nagy kereslet mutat-
kozott nmu hírre, hogy a lefolyt  év osztaléka az 
előző évit 2 koronával fogja  valószínűleg meg-
haladni. 

A belektetési értékek piaczán is élénk volt 
forgalom,  mindazonáltal esten téren nem állottak 

be nagyobb árlolyatnemelkedések, miután a közön-
ség elsősorban az árfolyamban  erősen visszament 
részvényeket használja fel  befektetések  ezcljaira. 

A sorsjegypiaezou a magyar jelzálogliitelbank 
mu versiunii! is nyereménykötvények árfolyama  az 
előző heti erős visszaesés után nyugvó pontra ju-
tott, mig az egyéb sorsjegykntliegoriák, különösen 
Bécsből nyert impulzus folytán  nngy keresletnek 
örvendtek. 

A pénzpiaezon beállott könnyebbülés az Oszt-
rák-magyar Bankot a lefolyt  héten n kamatlábnak 
1 százalékkal való leszállításain indította és mi-
után az angol Uank éppen a mai napon ujabb 1 
százalékkal szállította le a hivatalos rátát, nincsen 
kizárvn, hogy nemsokára a német birodalmi bnnli 
és talán az Osztrák-niugyar Bank is további ka-
matláb mérséklésre fogja  magát elhatározni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak: .lan. lt. Jan. KV 
4°/o magynr korouajáradék IKi.lil' 
Pesti inagy. keresk. bank részv. UilTn.— 
Mngv. leszám. és pénzv. részv. 4RT;Í.— 
Snlgóturjáni vasmii részvény 5H2.— 
Ganz-léle vasöut. és gépgv. r. 2K75.— 
Adria tengerhajózási r. t. részv. 40t>.— 
Budapesti köztiti vaspálya részv. 557.— 

csak a törvény rendes utján és csak az idő-
közben nyilvánkffnyvi  jogokat szerzett harma-
dik személyek jogainak sérelme nélkül támad-
hatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. járásbíróság tkvi hatósága. 
Csik-Szeiitmártou, 1907. deczember 20. 

Gözsy Péter, 
1—3 kir. albiró. 

19—908. ki. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Csíkszereda város rendőrkapitány-
ságánál a rendőrörmesteri állás meg-
ürülvén, arra ezennel pályázat hirdet-
tetik. 

Az állással évi 600 korona fize-
tés, lakás, fűtés,  világítás és egyen-
ruházat jár. 

Pályázati kérések folyó  évi január 
hó 31-ig alulirt rendőrkapitányhoz be-
adandók. 

Kiszolgált csendőr- vagy rendőr-
altisztek előnyben részesülnek. 

Csíkszereda, 1908. január 12. 
Kovács János, 

rendőrkapitány. 

«3.50 
H45H. 

4!>2. 
5!I5.— 

HII75. 
425. 
562.-

12119—907. tkvi szám. 

Hirdetmény. 
Csík-Szentkirály községre nézve az 1892. 

XXIX. t cz. értelmében a tényleges birtoko-
kosok tulajdonjogának a telekkönyvekbe való 
bejegyzése és a telekjegyzókönyvi bejegyzé-
sek helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén 
ez azzal a felszólítással  tétetik közzé-

1. hogy mindazok, kik az 188G. XXIX. 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján — ideértve 
§-oknak az 188!). XXXVIII. t.-ez. 5. és 6. 
Ş-aiban és az 1891. XIII. t.-cz. 15. §. a) pont 
jáhan foglalt  kiegészítéseit is —, valamint az 
1889. XXVIII, t.-cz. 7. §-a és 1891. XIV. t-cz. 
15. I») pontja alapján eszközölt bejegyző-
sek vagy az 1886. XXIX. t.-cz. 22. g-a alap-
ján történi lörlések érvénytelenségét kimutat-
hatják, e végből törlési keresetüket hat hónap 
alatt vagyis 1908. évi junius hó 30-ik napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák 
be, mert az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után iuditotl törlési ke-
resel aunak a harmadik személynek, aki idő-
közben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrá-
nyára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. §-ainak esetéhen — ideértve 
az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII t.-cz. 5. 
6. ij-aihan foglalt  kiegészítéseit is —, a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzése el-
lenében ellentmondással élni kívánnak, írás 
beli ellentmondásukat hat hónap alatt vagyis 
1908. évi junius hó 30-ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő letelte 
után ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni 
nem fog; 

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pont-
ban körűlirt eseteken kivül az eljárás és az 
eanek folyamán  történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilványkönyvi jogaikat bármily irány-
ban sértve vélik — ideértve azokat itt, akik 
a tulaidonjog arányának az 1889. XXXVIII 
t.-cz. 16 §-a alapján történt bejegyzését sé-
relmesnek találják —, e tekiutetbeu felszóla-
lásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1908. ju-
nius hó 30-ik napjáig bezárólag nyujsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha-
táridő elmulta után az említett bejegyzéseket 

12453-907. tkvi szám. 
Árverési hirdetmény és feltéte-

lek kivonata. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság Nagy Mihály csikszentmár-
toni lakosnak Nagy Anna cseléd csikszentsimoni 
lakos elleni vég. ehajtásos ügyében végrehajtató 
kérésére a végrehajtási árverést 36 korona 69 fil-
lér s jár. erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, 
a csikszentmártoni kir járásbíróság területén 
lévő, a csikszentiiure község hatarán fekvő, 
i csikszentimrei 267. sz. tjkvben 1343. hrsz. 
ingatlan 48 kor., az 5349/2. hrsz. ingatlanra 
14 kor, az 5710. hrsz. ingatlanra 30 kor., a 
7441. hrsz. ingat'anra 12 korona, a 7719. hrsz. 
ingatlanra 41) korona, a 4863/2., 4864. hrsz. 
ingatlanra 320 korona, a csikszentimrei 706. 
sz. tjkvben 8544—8547. hrsz. ingatlanra 168 
koron*, a csikszentimrei 1484. sz. tjkvben 
9031. hrsz. ingatlanra 10 korona, a csikszent-
imrei 2037. sz. tjkvben 853. hrsz. ingatlanra 
22 koroua. a csikszentimrei 663. sz. tjkvben 
(i9l>7—6973. hrsz. ingatlanra 130 kor., ugyan-
ezen tjkvben 6976—6981. hrsz. ingatlanra 130 
koronában ezennel megállapított kikiáltási áron 
elrendeli azzal, hogy az árverés a 267. sz. 
tjkvben a C. 1. éa a 2037. sz. tjkvben C. 
1—a. Gál Antal özv. és a 663. sz. tjkvben 
C. 2—a. özv. Szopos Antalné Csató Katilin 
életfogytiglani  haszonélvezeti jogát nem érinti. 

Az árverésre határnapul 1908. évi már-
czlus hé 31. napjanak délelőtti 9 óráját Csik-
Szentimre község házához tűzi ki. 

A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1907. deczember 31. 

GÖZSY PÉTER, 
kir. albiró. 

3—908. kb. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Tekerópatak közbirtokossága eladja 

Tekerőpatakon 1908. évi február  hó 
11-éti délelőtt 9 órakor kezdődő nyil-
vános sző- és írásbeli árverésen a tu-
lajdonát képező és Tekerőpatak község 
határában fekvő  Oltpatak erdejében 
1906. és részben 1907. évi vágásban 
eladó fáját. 

Az eladó fa  álló luezfenyő  raell-
magusságban, kéreggel egytitt 10^-78, 
átlag 26 czm. átmérőjűnek, 6383 da-
rabnak és körülbelül 2859 köbméter 
haszonfát  tartalmazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 15 0 kat. 
hold kiterjedésű, az országúttól 13 és 

legközelebbi vasúti állomástól 15 ki-
lométernyire fekszik. 

Kihasználási időtnrtam két év. 
Kikiáltási ár -20,000 korona amelyen 

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

alább 10 száziléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képvise-

lőinél hivatalos órák alatt megtekint-
hető árverezési és szerződési feltéte-
lektől eltérd vagy későn érkező aján-
latok és utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Tekerőpatak, 1908. január 4. 
Az e r d ő b i r t o k o s n e v é b e n : 

Báliirt Ferencz, Bencze Ágoston, 
•Szblrt. eloOk. i - 3 kOabirt. jegy*5. 
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Van szerencsém a t. közfinség  b. 
tudom&sára hozni, hogy Brassóban, 
Leiuor 29. n á m alatt ideiglenesen 

SZÜtStyŰNELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját kéralt-
ményfi  nnudcoDeniQ nói gallérok 
(hoak) karmantyúk (muffok),  uörme, 
krimmer és raövet aupkák a l<-g ujabb 
divat utáu a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók 

Ugy a fővárosban,  mint a k(ll> 
íöldöu szerzett tan.isztulatuim c téren 
abban a kellemet) liclyzutbi* juttatnak, 
hogy a legmcsszclil» menő ízléseknek 
a legpontosabban én Icgnagyolib int g-
elégedettre megrendelés után eleget 
tudok teuoi. 

A fent  említetteken kivQl készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
u ó n n e , női és gye'mek-kabátokat, 
figarók  é« paletókat, egyszóval e 
sznkmához tartozó összes c/.ikkeket 
leggyorsabban pootoa kiszolgálás és 
legolcsóbb áruk mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebeielé-
aoket, prémeséaeket, javításokat és 
átalakításokat 

Nálam vásárolt szőrmcáruk dij-
mentősen tíratittatnak. 

Becset* pártfogását  kárvo, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
23—6í pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban leaanek esskdsöUe. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírottak, mint a iazárfalvi  róm. 

kath. lelkész és tauitó, gör. kath. lel-
kész és tanító tulajdonabau levő eidö-
ílletméuyek ez időszerinti haszonélvezői 
kőzliirré tesszük, hogy a megnevezett 
ille mény erdőnkben uiult ev nyarán 
tüz által megperzselt száraz, becsles sze-
rint 473 m' gömbölyű luc és jegenye 
fenyő  baszonfa  készlettel 2365 korona 
azaz kettőezerháromszázhatvanöt korona 
kikiáltási árban 1908. évjanunr  hó 27-én 
d.  e. 8 órakor Lázárfalva  község há-
zánál megtartandó zárt Írásbeli ujanlat-
IUI egybekötött nyilvános árverésen a 
legtöbbet jgérőuek elfogjuk  adni 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt kötelesek a kikiáltási ár lO'/o-át 
bánatpénz képen az árverezést vezető 
elnök kezébez letenni. Az egy koronás 
bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok 
a megajánlott összeg lO'/o-nak megtelelő 
összeggel vagy 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 
nem fog. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonaikozú köze-
lebbi adatok a lázárfalvi  gör. katli. lel-
készi hivatalnál megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1908. január hó 9-én. 
Bardocz István s. k., 

róm. k&tli. plébános. 
Boér György s. k., 

gör. kalli. lelkész. 
Imre Jenő s. k., 

közs. lanitó. 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy rséplési. mint malomüzemre kitű-
nően alkalmas, legegyszerűbb benzinlokomobil-
jait, melyek V. ker., Váczi-ut ilo. száin alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők. 

Teljes Jótállás 
kifogástalan 
:::üzemért::: 

Üiemiavarok kitárva 1 Bámulatosan sgysisrii 
sierksist! Rendkívül csekély benilnfogyasitas. 

13— 14-éves ilu Is kezelheti! 
Árjegyiék ingyen! Olcsó árak résiletflistésrel 
Kétszáz ilarab elismerő levél a .Mugvarorszá 

gon üzemben levő motorokról! 

D1TKÓ NAGVKÖZSKG I-:I/)LJÁU(')SÁ(ÍA. 

2-3 1503. szám. 

Láttam: 
Zareczky, 

in. kir. erdótauácsos. 

2 - 2 

Faeladási hirdetmény. 
Közliirré tétetik, hogy Csik-Szentpéter 

egyházmegye „Kis Aranyos" nevti lege-
lőjén a 97—903. számú F. M. ren 
delettel engedélyezett fahasználat 
értékesítése czéljából folyó  évi február 
hó 3-án délután 2 órakor Csiksomlyón 
a róm. kath. plébánia hivatalnál nyil-
vános szó- és zárt írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátott összes 
fenyő  haszonfa  tömeg 2280 köbméter. 

Ennek kikiáltási áru 10440, azaz 
tízezer négyszáznegyvenhat korona. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alul 
eladatni nem fog. 

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

A részletes árverési és szerződési 
(eltételek megtekinthetők Csiksomlyón 
a plébáuia hivatalnál. 

Csiksomlyó, 1908 jauuár 4. 
Bálint Lajos, Csiszer Pál, 
plébános, elnOk. 3- 3 gondnok. 

1907. 

Árlejtési hirdetmény. 
Ditró község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a község központján az uj 
tet:ip!oin térből e célra kiszakított helyen 
esetleg a sétatérnek nevezett területen 
építendő községi elemi iskola építését 
versenytárgyalás utján a szóbeli árverés 
mellőzésével a községi képviselőtestü-
letnek múltév december hó IS-án tar-
lóit gyűlésen liozolt határozata folytán 
kiHdja. 

Vál'ulkozni óhajtók felhívatnak,  hogy 
ajánló leveleiket (>">000 korona kikiál-
tási árnak megfelelő  10°/"-os bánatpénz-
zel készpénzben, vagy pedig óvadék-
képes értékpapírokkal felszerelve,  mely-
ben a vállalati összeg számmal és szó-
val valamint az is kiírandó, hogy a fel-
tételi pontokat, költségvetést és tervet 
i-merik és azoknak magokat alávetik 
1908. január hó 30-án d.  e. 9 óráig 
a községi bírónak adják be. 

A beadás ideje iktatandó és a bo-
rítékra rávezetendő. A jelzett időn lul 
beadott ujánlatok nem fogadtatnak  el. 
A versenytárgyalás 1908. január 30-án 
d. e. 9 órától kezdődöleg fog  megtar-
tatui. 

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

Ditró, 1908 január hó 1 én. 
E l ö l j á r ó s á g : 

Zathureczky Bálint, Csiby Imre, 
jegyzó. biró. 

Tanítók és magán-
hivatalnokok MU)i 
egy elókeló életbiztosító részvény- -I 
társaság helyi képviseletének átvé-' 
tele áltul igen tekintélyes mellék-
jövedelemre tehetnek szert. Aján-
latok „B. R. mellékjövedelem' 
jelige alatt liyóii és Nagy hirdetési 
irodájába, Budapes t , i M;i« var-
utca K. szám i eziinzciiiink. :: 

38-908. szám. 

Hirdetmény. 
Alattirt birtokossági elnök közhírré 

teszi, hogy Csík mindszent közbirtokos-
sága tulajdonát képezd „Medvéstelek" 
és „Al.sóborda" nevü kaszáló és legelő 
terület 1908. évi február  hó 10-ik nap-
ján délelőtt 8 órakor három 'egymás 
után következő évre Csikmíndszent 
község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Csikmíndszent, 1908. január 15. 
Nagy Is tván , 

I —2 birt. elnök. 

MENETREND. Érvénves 1907. október 1-tól. 

Oda. 
Szv. Szv. Vv 

B702 8704 8712 
—III. l-lll . I—111 

9™ 9" 
12M 

8" ü" 

51':, 8" 
fi»' 10'» 4" 
6" 10-' 
7" 11« G12 

8"' 12ul 
1;17 

8" 12« 711» 
9"> I»4 

710 
III» •Ki 8" 

Brassó -Kézdivásárhely, Vissza. 
Tvszsz. 
8774 
I —III- _ 

ind. Rpest k pu. (Xvár)át érk. 
Bpest k. pu. (Arad) át 
Kolozsvár (117.) 

.. Predeal (I17.i 
érk. Brassó ind. 

7«" | „ Br;issó (110, I17> érk. 
8" 'érk. Sepsiszentgyörgy (114) ind. 

ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk. 
érk. Kovászna ind. 
ind. Kovászna érk. 
érk. Kézdivásárhely iud. 
ind Kézdivásárhely érk. 
érk. Bereezk ind. 

Szv. j Szv. I Vv. 
8706 8701:8711 
l —III 

S10 
6" 
5« 
ö'2 

4" 
4» 
32< 

l-lllll-Ill 

Szv. 
8703 
l-Il l 

j to 
12" 10" 
I" 10.1 

12" 11« 
11" 
10" 102' 
9°' 

G" 
1» 
G« 

0" 1009 

8" 
4" • 
3«! 
3 e 

2« 
2>o 

12" 

Oda. S.-szentgyörgy—Gyimes  -Palánca. vissza. 
Szv. Szv. Tvszsz. Vv. 

8802 8804 8864 8812 
I 111. i - m . 1 —III. I 111. 

4|0l> 9" ind 

G" 

(.;•"• 103*' 12» jjllO 
H" 1|« 254 1)" 
H1" 1157 3"» 72> 
8" ] -)»3 3-» 7" 
H3» 12" 4n4 7»» 
83° 1 4" 75. 
H40 12-7 4"" 8»« 
h»' 123ft 

44G 821 

12" 4r,l 811 érk. 
912 5" • ititl. 
C|>5 ,,5 5" érk. 
<|ia (;o> ind. 
<|4B po G" 
yr.ci 166 7" 

10'» •Jf 7« 
10" S21 

KI'' •M4 8" 
10w 9" 
10"' 300 (J3I érk. 

3*» ind. 
3« érk. 

Vv. 
8811 
l -111 

TTSISI. Szv. i SZV. 
8863 8801135 880» 
1—lllíl—Ilii—111 

Bpest k. pu iNvár.i át érk. 
Bpest kp. Arad át 118,117,113 
Kolozsvár (I13> 
Brassó 113 

Sepsiszentgyörgy (113) érk. 
Tusnád fiirdö 
Tusnád 
Csikverebes 
Csikszentsimon 
Csikszentimre 3ö. sz. órh. 
Csikszentkirály 
Zsügodfiirdó 
Csíkszereda 

Madéfalva 
Szépviz—Szentmihály 
Ajnád kitérő 
Lövész 
Gyimesfelsólok 
Középlok 
tíyitnesközéplok 
Gyimes 
Palánca 

ind. 
érk. 
ind. 
érk. 

ind. 
érk. 
ind. 

G" 
5" 
45S 
4.. 
42' 
4" 
4" 
3" 
3 

750 
12- ' 1050 

]0«» 
10» 102" 
10" 
9 , s 

92» 
921 

9" 
901 
8 " 
HG1 
7" 
7" 
7»« 
G«l 

6oi 
5" 
52 ' 
4" 

fi" 
1-171 

425 

321 

310 
3« 
2«s 
2» 
2>o 
2" 
201 

,11 

1» 
1" 
joa 12«s 

12" 12" 
12" 10" 1001 

1" 
G" 

8"s 

7" 
7" 
7.. 
7" 
6" 
6" 
C" 
6" 
6 M 

6" 
6" 
5" 
5" 
ős" 
ő" 
4** 
4" 
4*0 

KÖnWNVOMDA E5 
PAPÍRKERESKEDÉS NyOMTftTVÁNVRAKTÁR. 

K0ISy\?-É5  HIRlflP-
KIADÓVÁLLALAT. 

SZVOBODfl JÓZSEF * CSÍKSZEREDÁBAN. 
A 

janija a legújabb rend-
szerű gépekkel, belükkel 
és diszilményekkel dú-

san berendezeti könyvnyomdá-
jál, I10I olesó úrban és Ízléses 
kivitelben készilletnek minden-
nemű. társadalmi, kereskedelmi 
és ipari ezélokra szükséges 
nyomtatványokat,  úgymint na-
gyobb terjedelmi! müvek, ár-
jegyzékek. báli és esküvői meg-
hívók, eljegyzési kártyák stb. 
Gyászjelentések és szalagok a 
legrövidebb idő alatt készülnek. 

iQiizdagon herendi 
— zetl nyomtatvány-

raktárában l'oly-
I011 készletben tart min-
dennemű községi, köz-
igazgatási és egyházi 
nyomtat ványokat. — 
Ügyvédi és magáncé-
lokra szükséges nyom-
tatványok. u. 111. köte-
lezvények, adásvevési 
szerződések, meghatal-
mazások stb., jó minő-
ségű papirra nyomva. 

0 t'inyv-. 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 színes tinták, tollak, tinta-
tartók, ostyák színes zsinórok. 

Legelterjedtebb és legtartalma- ^ 
sabb lap az egész vármegyében CSÍKI LAP O K". Nagy etterjedtségénél fogva  hirde-

Hirdetések olcsó díjszabás mellett számittatnak. — Előfizetési  ár egész évre 8 korona, félévre  4 korona. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A & I A l I T á & f S l I I S Í H  . . . t t « l k e i , i e ü l . 
&LMA S I T 4 I « 7 ¥ a J E & â ] £ SZÂPFAH 4ia 11 kez. — fii. 
• I i S A BJVAIíTfKíKB-ÉM  HQkGTTFGR 4sa & k e i . SÖ f  iL 

hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba btvalytejkrem készítményét arc- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más nrctisztátalauságok 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 
késsitményektöl. — Az Alba bivalyteikrem készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabbau megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,'2 szappant. 2 hölgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLOI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

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

I 

Á MAÓYAR 6AZPÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

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

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó kitűnő minőségű zamatos) fajborok  ! 

Eladás nagyban és kicsinyben. Vörös 
ós fehér  borok hordókban és palacz-
kokban, 6a fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kívül 
jutányos árakon mindennemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. 11-ü: 

Ajánlja továliliá tíiizsv Atpád _Fek. te-sasJ 

gvóf;ys/.erlára  mnlaliorutúi itiiii.ilian feldolgozott 
székelyföldi  pviiirvlerinékeit és a IcgnjaMmn 
lurgidoiiilMi lio/ort ku/.mrtikus c/.ikkrit, u. in.: 

Ibolya-krem ee székely havaai-gyopár-
krém, HZ mez és kéz lausonyosan puhán és 1,'lié-
ren t;irtú-iini llánn.• Iy országosan hirdetett kré-
uu-kki-l kiállja a versenyt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai növéay-hajaaeBZ. lepkilümiMi «/.LT 
hajhullás és linjkor|Mi ellen. Egy üveg ára 
1 korona 40 HUer. 

Salioyt Menthol asájvia, a fopak  és a száj 
ápolására: a folyik  Ichéren iarliWu'a |>áratl.,ll-
nak is epveiliil álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona 60 fillér. 

A iánlju kiilüníéle likör-esaenoiáit és a* aldmz 
szükséges kellekekel. melyekkel, liá/.il.-í; ké-
>zitvc. et;v liter kilihiő likür alig jön 1 korona 
60 fillérbe. 

Egy üveg fenyökivonat  1 korona; nrvosi-
liíir esúz. köszvény. hiilés és i,léghajóknál ren-
delve: nielep kádliirdúhe önlvc. kész egy ki-
tiinii fen>  itlitrdII. 

Ajánlja nói éa férfi  óvszereit, teljes disz-
kréczióval. játányos árakon. 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
ES H m CSÍKSZEREDAI FIÓKINTÉZETE. E3 E3 53 

Uj persely-betét rendszer. 
Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Elvállal tőzsdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
általános biztosító társaságot" és 
eszközöl tűz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 4| 

jelzálogkölcsönöket nyújt ;1IM1 koronától 
kezdőtlöleg félévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglal»  részletfizetések  e'lenében lll-tól 
(15 évig terjedő időre 41

 9° „ alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellett. 

Takarekbeteteket naptól-napig 4"'„-al ka-
matoztat ós azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet min-

den ágával, u in.: vásárol es elad a legmeltá 
nyosald) áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az első részlet lefizetése  utáu a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

HAPTÁRAK AZ 1908. ÉVRE. ̂ RS^Z^TU^* • * 
Képes Családi Naptár, Regeló Bácsi, Szent-Csalad Naptár, 
Uj Székely Naptar, Petőfi  Naptár, Kossuth Naptar, Bátyám 
uram nevessünk, Kincses Kalendárium, Kis boldogságos 
szűz Mária naptára, Népszabadság naptár, Rákóczi naptár. 

FELHÍVÁS! 
Azon szülők, akik gyermekeiket az 

Ipari s kereskedelmi pályára 
óhajtják küldeni, forduljanak 

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

aki mint az ottani polg. iskola 
tanára hazafias  kötelességből 
teljesen díjtalanul helyez el 
tisztes polgároknál jelenleg is, 
miként már több éven át '26 
— — gyermeket. : 

Elhelye zhető : 
1. Vaskereskedő 
IV Küszerkereskt'dő 
îl. Hóloskereskedó 

Xyomdásztanuló.. 
Papírkereskedő .. 
Cukorka készítő 
Mezes bábos 
Cukrász 
Kalapos 
Asztalos 
Lakatos, gépész 

ti. 
7. 
8. 
II. 

10. 
11. 
1-.». l'ék 
Az érdeklődő szülők forduljanak  Máthé 
Dénes tanárhoz vagy a Monorkerületl 
Lapok kiadóhivatalához Monoron, tel-
jes bizalommal, ahonnan kimeriló fel-

világosítást nyerhetnek. >—5 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A MIGNON ÍRÓGÉP 
Különös előnyei Bárki tanulás 
nélkül rögtön ir. Azonnal és ál-
landóan látható irás. Legegy-
szerűbb szerkezet. Aczélbetűk. 
Másol és sokszorosít. Bármely 
drága írógéppel egyenrangú. 

Egyévi jótállás. -— 
Szabadalmazott ipar!! 
Itndapest. VII.. Csengerv-iitezu 24. 

Megrendelhető: 
Lapunk kiadóhivatalában 

Alig használt „Yost" írógép 
továbbá másfajta  uj irofţt'pok  és Uram-
in ofonok  részletfizetésre  is kaphatók 
Herczka Gy. műszaki üzletében 

Csíkszeredában. 

| Keresztes István | _ 
vas, fűszer,  üveg, és por-

czellán vegyes kereskedésében azonnal 
felvétetik  az e szakmát értő segéd. 

A „TRIFOLEUM" NAJPETROLE 
elejét vesaia fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
s igy megakadályozza a haj kihullását s meg-
védi nemcsak a kfllsó  káros behatásoktól, de 
megakadályozza a haj kihullását még akkor is. 
ha sulvos "hclsö betegségben sínylődünk. — A 
„Trifoleum'  a htijnak úgyszólván tápláléka s 
igv a hajnak vele való rendszeres ápolása által 
a fej  sohasem kopaszodik és csak a legkésőbb 
öregségben őszül meg. Használata a legegysze-
rűbb: esténkint lefekvés  elölt a felrázott  folyadék-
kal megnedvesített spongya vagy gyapju-darob-
bal n írjItört bekenjük; néhány napi használat 
ut:in megszűnik a hujhullús és korpaképzndés 
Hülgvekmk, állandó használata nélkülözhetlcu 

Egy üveg ál a 2 korona. 
Három üveg éra 5 korona. 2 7 

Kapható az egyedüli eláru9itónál: 

Fekete Vilmos illataier-
tárában: 

m 3 B 

TT/EöVÉTELRE KERE5 
KISEBBRENDÜ 

P É H Z S Z E R R É i m 
A CSIKTAPLOCAI FOGYASZTÁSI 
SZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA. 

2 5 : 

9 

KALMÁR 5 EN6EL 
7 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 26 

Váro-i raktár: g y p ^ p ^ ^ Ţ (ivAr és iroda : V„ Licút-fcörut  18., , VI.. üleg-iilcia 19. 
Ajánlja niry trsóplugep. ipinl nialonnizemre leg-
egvszeriibb benzi umol orjait, benziulokoinobill-
jitit, valamint s/.ivó-gázmolorjait, melyek V. Li-
poi-köiui 19. bármikor üzemben niertukinthelök. 

Myeamieiezö iji 
Kzen motorok egyenletes járásnak és bámulutos 
egyszeri! szerkezeink folvtán  liárinely legjárat-
lanald) ember által is azoniialkönnyen kezelhetők. 
Árjegyzék Ingyen. Olcsó árak réssletflaetéBie. 

K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! 
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^ A l e a ő a s i g s a i v © s í i g y e l m é h e ! 

A nagy közönség szives figyelmét  felhívom  nagy választékú kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom ^ —- —̂—— 

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT, 
bármily fajta  és nagystigu űvegekkkel. — 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 eló. -— - — 
Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tisztelettel : = — 
KÁRÜA GYULA. 

Özv. Karda Lajosné italmérésében kai ,1,iUóli: ^ kükül l°-
— menti borok, likörök, 

a legfinomabb  tearumok, s mindenfele  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 ! 

KllünA mlaOnéKO fin  lt>eMaKnNHbb Mllárdxásn Porl lund-Cpmentet njAnl ole*« á ron 

PORTLAMP-CEMENT-(íyAR  BRASSÓBAN. 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 3-

Nyomatott Szvoboda Jöuer könyvnyomdájában, Csikszeredabui, 1H0H 




