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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

SserkeutAség és kiadóhivatal: 
BZVOBOD A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

hová a lap saellcnl részét Illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és el&flzetesi  dijak is kDldendÓk. 

Megjelenik a lap 
m i n d e n t i é r d é n . 

Kéziratok nem adaluak vissza. 

FELELŐS SKEUKKSZTOs 
D r . F E J É R A N T A L 

Ügyvéd. 

NyUttéri csikkek 
soroukiut 40 flll.-ért  közöltetnek. 

Egyee lap ára 20 fillér. 

Elóflsetósi  i r : Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija elÓre fizetundA. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak. 

Politikai dolgok. 
Végre kijutottunk ax ex-lexből. A 

képviselőház megszavazta a kormánynak 
az indemnitást a ezzel vége a boldog na-
poknak. Nemsokára megjelenik a törvé-
nyes állapotnak igen ismert alakja: ax 
adóvégrehajtó. 

Az országgyűlés eddig még mind 
tatarazó munkát végzett. Mind csapa ro-
mokat tisatitott ki az útból, a positiv al-
kotás ideje még nem érkezett el. Odáig 
még sok akadály van. Addig még egy 
kormányzó, tömör, higgadt pártnak kell 
kialakulnia, mely apró kellemetlenségek, 
részlet-kérdések miatt nem mond le a 
pártfegyelem  nyújtotta előnyökről. Ilyen 
pártalakulás szükségét legjobban érzik a 
kormány tagjai; kiknek már több kér-
désben kellemetlenséget okozott, a hatal-
mas kormány-tábor laza szerkezete. 

Különben az országgyűlés kapui 
egy időre bezárultak a delegációk Illései-
nek megnyíltával. E kérdéssel kapcso 
latban áll a külügyminiszter elejtésének 
ügye. A magyar delegáció el volt rá 
készülve, hogy Goluchovszkit megbuk-
tatja ; de ntolaó percben mégii» Bikerült 
pozícióját legalább egy időre megmen-
teni. A magyar delegátusok a válság so-
rán tanúsított magatartása miatt voltak 
vele elégedetlenek ; mert befolyását  állí-
tólag ránk kedvezőtlen irányban vetette 
latba as uralkodónál. 

E hét történetéhez tartozik az a 
szemérmetlen arcátlanság is, mely a ma-
gyar delegációt a müveit Bécs városa ré-
széről érte. 

A keresztény sociálisták tUntető kör-

menete a magyarok ellen, a városi pol-
gármester : Lueger ur izgatásaira a ma-
gyar ház elé vonulása, s ott a delegátu-
sok felé  irányuló gyalázkodó piszkoló 
dása oly árnyék, mely az osztrák urakra, 
s első sorban Lueger úrra borul rá £.1 
is ítéli az osztrák műveltség és tőlény e 
klasszikus nyilvánulását az egész világ, 
elitélte az uralkodó is; s igy nekünk 
sincs okunk miatta aggódnunk. 

A delegációk Üléseinek félbeszakitásá-
val a ház egy napon ülést tartott, a 
mely alkalommal Wekerle Sándor előter-
jesztette expozéját a költségvetésről. E 
költségvetésből megtudtuk, hogy nincs 
okunk a kétségbe esésre, de viszont el-
bizakodni sem lehet. Az ország éppen 
csak hogy elkerlllte a deficitet.  Az a né-
hány ezer korona fölösleg  2 milliárdos 
költségvetésnél csupán képlet, mely köny-
nyen át balanszírozhat ugyanannyi, vagy 
még több deficitté.  Persze a hiba nem a 
kormányban van, hanem az előző kormány 
ban, vagy helyesebben azokban, kik aka-
dályozták a válság megoldását s igy az 
ország a pénzügyi válságba sodródott, 

Az ország a hosszú válság hátrá 
nyait most kezdi igazán érezni, fájdalom, 
előnyei nélkül. 

A bécsi tüntetés hatása alatt a de-
legátusok kit Űzették a magyar házra a 
magyar lobogót. Ezután Luegerék leg 
alább nem tagadhatják el, hogy nem tud 
ták ki vau abban a házban. A becsiek 
persze nem valami jó szemmel nézték a 
trikolort, mely ellentünletéanek látszik, 
de hát a bécsiek következetesek ; nem 
ismerik a vendégjog legelemibb szabályait 

Risznerné, Szacsvayné és 
Fodor Antiné. 

Szemem előtt látok egy kép-̂ t, amely 
Mécsben van a császári képtárban és a 
:ieiy "zir.pompájával, megkapd valódi-

fával  .egy lélreeső kis szobácskában 
rejtőzik el. A halhatatlan Matejko képe 
ez a varsói országgyűlés utolaó napjairól. 
Ott van együtt a közönyös többség, mely 
elhatározta hazájának szétszaggatás'it. Ott 
fekszik  a terem közepén két lengyel ne-
mes egyszerű ruhában, felszakítva  a ruhá-
ját és sebeiket miitatva, melyeket a haza 
lüggetlenségéért folytatott  harcban szerez-
tek. S megnyílik az ajtó és az orosz 
gárda élén megjelenik Stackelberg, az 
orosz cárné kiküldöttje, hogy azt a két 
embert, aki testével akarja' fedni  orszá-
gának érintetlenségét és függetlenségét 
onnan erőszakkal kidobassa. A karzaton 
feltűnik  három nő, kik haragos szentekkel, 
képükből kikelve, összeszorított ököl-
lel kiáltanak le 11 honatyákhoz, a kik 
erre nem n gárdára, hanem a három 
nőre tekintenek s ugy, mintha ködbe-
burult szemük kezdene feltisztulni. 

Érzem hogy hazánk is a mai kor-
ban gazdasági szempontból egy olyan 
düntő pillanathoz érkezett ; látom, hogy 
nekünk is vannak igaz honleányaink, 
kik összeszorított ököllel és elszántan bele 
kiáltanak előbb tétlen, közömbös, sőt 
egymással szemben álló rétegek közé és 
akik erélyének nem lankadó, caknem 
fanatikus  munkájának talán sikerül lol-
ébreszteni az igazi nemzeties öntudatot 
és eredményes munkára bírni az arra 
hivatottakat 

Megindult a tulipán mozgalom mi 
nálunk is. A társadalmunk egy részének 
támadásai mellett a prolán, lemondásra 
hajtó beszédek által meg nem rettenve, 
az erkölcsi gyanúsítások által vissza nem 
riasztva, egy kis csoport munkája elég 

arra, hogy az uj eszméknek utat törjön, 
hogy megnyerje a lelkesebbeket s maga 
részére birja a habozókat is. A legelsők 
között, kik az eszméket hangoztatják a a 
tulipánkert érdekében lándzsát törtek, 
kötelesség e helyen kiemelni: özv. Risz-
nerné, Szacsvayné és dr. flodornét. 

Es mert e három nő állott a moz-
galom élére s hogy nő van az élén : ha-
tározottan bízom a sikerben. 

A férfi  társaságok szép, okos célt 
azoktak maguk elé kitűzni, de mindig 
csak tél kézzel dolgoznak, mig a nőket 
munkájokban segítőtársaiul meg nem 
nyerik. A társadalom egybeforrasztása  csak 
nekik sikerülhet, az ő gyöngéd, tapinta-
tos kezük simitgathatja el az ellentéteket 
a társaséletben; a kasztokra tagolt társa-
dalmat ők egyesíthetik. Nekik semmisem 
lehetetlen. Példabeszéd tartja: a mit az 
asszony akar. Isten is akarja. Es igaza van. 

A nő tud tenni! 
A mi természetes is. Mert a nőt 

nem az esze, nem a becsvágya vezeti, 
hanem szive. Az ő világa, a melyben 
egyedül leli föl  boldogságát, a család s 
igy ösztönszerűleg megérez mindent, ami 
azt veszélyezteti s természetes ösztönével 
védekezik ellene és a szeretet leleményes-
ségével igyekszik azt megoltalmazni. 

S ma, mikor az önző és téves fel-
fogások  által nemcsak az egyesek, de a 
családok és ezek összessége: a haza sza-
badsága veszélyeztetve van, az ország 
szivében a Lorántffy  Zsuzsáanák kezükbe 
vették a kormánypálcát és megteremtet-
ték azt a nemes, tartalommal teljes tár-
sadalmi életet, mely ápolója lesz a nem-
zeti öntudatnak, a nemzeti munkának, 
az iparnak, a lelkes, öntudatos iparnak 
és minden hazafias  szent törekvésnek. 

Ezeknek Itivó szózata eljutott hozzánk 
is és its a Bornemissza Annák földjén  a 
hirdetett eszmék hatása fölgyújtott  bárom 
női keblet, akadt három asszony, akik 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Galambocskák. 

Mit  kerestek  nagy városban 
Kicai  párok, 
Szeretettel  ób, ki  gondol 
Itt  reátok? 
Ki  őrül  a csöndes,  édes 
Boldogságnak, 
Ki  nevezett  titeket  itt 
Galambjának  ? 
Ugj-e  senki.  Ut  a szivek 
Nem  oly árvák; 
Itt  mindenki  megtalálja 
Maga  párját. 

Repüljetek  e zsivajból 
Faíuaskámba, 
De ott is csak  a mi házunk 
Udvarára. 

Tudom  én, bogy ott valaki 
Vár  reátok, 
Mézes-buzaszemböl  lesz a 
Lakomátok. 

Szerelmetek  el nézi az 
EreszaUán. 
8 egy-két  könnyű  gördülni  fog 
Szempilléján. 

Hisz  6 is volt  boldog  egykor. 
És az élet. 
Rózsaszínű  volt  neki is 
Mint  ti  nektek. 
Mondjátok,  ba oda  szálltok 
Udvarára: 
Szeretettel  gondolok  a 
Jó  anyára ! 

Balogh Pista. 

Egy búcsúztatóról. 
Riporteri stílusban ugy kezdhetndk 9 illetve 

uem kellene többet mondanunk: Borsai Mórt, 
tii év óta városunk köztiszteletben álló bírósági 
jegyzőjét aa elmúlt héten nagyszabású bankett 
keretében linuepelték volt fellebbvalói,  kartársai, 
jóbarátai éa ismerései hátsiegl kir, aljárásbiróvá 
történt kinevezése alkalmából. Most előlépetetéa 
éa bankett volt, máskor is és ezután is lesi s 
ugyan érdemea-e aa újság hasábjait ilyen, at 
olvaaót nem -érdeklő előléptetések és obligát 
iinnepeltetések leírására poesékolnl ? 

De ha vissgálják a Borsai Mórt illető iiune-
peltelés részleteit, visagáljuk a benne itt is, ott 
ia a jelenvoltak réaséről megnyilváoáló ősziute 
lelkesedést éa odaadáat s aaon körülményt, hogy 
a legelőkelőbbek sem vonták ki msgokat as fiu-
neplők köafil,  kijelenthetjük, hogy es a bankett 
nem volt olyan, mint a többi, nem volt az obligát 
üuaepultetés, amelylyel egy kiaebb vagy nagyobb 
kör leazokta rázni nyakáról a távozót, hanem 
egy egéas város, sőt egy égési vidék intelligen-
ciájának igas tisztelete egy férfiú  iránt, ski be-
csületes és szorgalmas munkában eltöltött tisen 
egy év ntán mindtnkor éa mindenkinek késs 
asivesaégével és puritán jellemével nagyon Í9 
kissolgált a királyi kegyre. Hódolat a mindenkor 
jó kollegának, aki mindenkire kiterjedő szerető 
gondosságával ngyasólván nemzedéket nevelt 
msga mellé, sőt maga fölé.  Elismerés as ideáli-
san jó pajtásnak, akinek baráti szivéről mi aem 
tanuakodbalik jobban, mint as a határtalan lel-
kesedés, mely sok számú barátait ezen ünnepély 
rendesésében veselte. Elismerés a filantrópnak, 
a ki kerülve minden feltlinéat,  sip-dob nélkül 

I egyszerűen nemes lelkét követve istápolta a sse-
gényeket, gyámolította az elhagyottakat éa tani 

totta, útbaigazította a tanuló ifjakat  és e mellett 
mintaképe volt a kötelességeit pontosan teljesítő 
közhivatalnoknak. 

Ennyi Bok mindent jeleut ez a bankett, 
mert eunyi sok mindenünk volt nekünk Borsai, 
Csoda-e, he minantiyian ősziutén Bzerettük s 
C4oda-e, ha hátazegi kir. aljárásbirúvA türtéut ki-
uevezése kétféle  érzelmet vált ki belőlünk ? A 
rég megérdemelt előléptetése felett  érzett osz-
tatlan örömet egyrészt s másrészt a sajnálko-
zást, hogy körünkből távozik s s meggyőződést, 
hogy távozása sok irányban uehezen pótolható 
veszteséget jelent helyi érdekii társadalmunkra. 

Mire e sorok megjelennek ó már ugylehet 
útban lesz uj állomása felé.  Vigye tehát magá-
val kii eveztetéseért Bzivélyes gratulációnkat s 
óhajunkat is, vajha Hátszegen ia szeressék ugy, 
miut itt szerettük a vajha meunél előbb ismét 
közénk visszajönne. Vezérelje a jó sors jöveudő 
helyén, de ne feledjeu.  el beanüuket soha. Vale I 

Páratlan, impozáns ünnepeltelésben volt 
része Bureai Mórnak, amelyben igazáu lélekemelő 
mödon uyivánult meg egéas Csíkszereda oestat-
lan becsülése éa elismerése Borsai iráut. A ban-
ketten, amelyet e hó 16-átt este a Kossuth ét-
termében rendeltek Borsai tisateletére, nagyssáinu 
és előkelő közönség jelent meg. A mulataág 
kezdettől végéig kedélyes és a legemelkedottebb 
hangulatban folyt  le, amiben aok része volt az 
elhangzott lósstoknak, amelyek mind fényes  tanu-
jelei voltak anuak. hogy Borsai igazán közszere-
tetben állott. Az első aki aaólásra emelkedett aa ün-
nepelt jobbján ülő Oyalókay Sáudor, a kiváló éa 
népszerű törvényszéki elnök, aki magas azár-
nyalásu bealédében elóbb páloát tört ások felett, 
akik kultueit oainálnak a munka megvetéséből 
a csakis születésben kiválóságukra támaszkodva 
here módon élnek; azután as elismerés hangján 

méltatta Borsai érdemeit a ugy tüntette őt fel, 
mint a azorgalinaa, lelkiismeretes tiastviselők 
példáuyképét és örömének adott kifejezéat  meg-
érdemelt kinevestetéBéu. 

Utána Karda Béla aljegyiő intéseit beszé-
det Borsaihoz kollegái nefében  s általános tet-
Bzés közt rendkívül ügyesen ecsetelte a viszonyt 
Borasi B a jegyzői kar között, amelyet az apa s 
a gyermekei közötti kapcsolathoz haaolilott, mert 
as apa Bem gondoskodhatik aseretőbben gyerme-
keiről, mint Borsai oktatta a jegyzői kar fiatal-
jait. Végül egy Marasztaló a szellemesen indo-
kolt Ítéletet hozott, melyben arra ítélte Bersait, 
hogy köteles itt hagyott kollégáit szeretni ezután 
is, mert kollégái is szeretik őt. 

Karda után dr. Végh Elemér kir. aljárás-
biró tartott beazédet a közvetlenség annyi mele-
gével és oly ötletszerű szellemeaaéggel, hogy 
közben és a besbéd végén ia élénken meg-
tapsolták. Dr Szántó Bamu tréfás  hangon bonmókkal 
éa ötletes aperszükkel telitett beazédébea mint a 
nők barátjáról emlékezett meg Borsairól, aki 
néhány évvel ezelőtt — akkor midőn még nem 
törülközővel fésülködött  — mint a fiatalság  ve-
zére soha nem csökkenő buzgalommal aaervezte 
a mulatságokat, a nők éltető elemét, a külön-
böző táncestélyekel. 

Felszólaltak még Márton Gábor, dr, Calky 
József,  Balló tanár, Kovács József  árvaszéki 
eluök éa Csiszár árvaszéki ülnök. Mindenikük 
más és más jellembeli qualitésáért ünnepelte 
Borsait. Ez a sok-sok besséd kétségbevonhatatlan 
biaonyitéka, hogy Boraai Mór mindenki által 
szeretett éa becsült alakja volt a osiksaeredai 
társadalomnak. S bogy ezt a jelenvoltak még 
kétségbevonhatatlanabbá bebizonyítsák,'a társaság 
oaaknem egéazben a kora reggeli órákban oaalott 
szét a legjobb hangulatban. 



Jnnl os 30. 

munkás Meretettel, gyöngéd, okos jóság-
gal kezökbe vették a vezérszerepet éa 
fáradhatatlanul  „kopogtatnak be alakokba, 
kérnek, biztatnak a a lelkesedés ihletétől 
megaranyozott szóval kiássák a halottnak 
hitt honszeretetet siijából, kihámozzák az 
élet nehéz gondjainak keserű ktllhéjából 
a zamatos magvat, az édes, a sanyarga-
tott, az eltiprott, de mindvégig magasz-
tos haza iránti lángoló szeretetet. 

Figyelmüket első sorban a saját osz-
tályukra fordítják,  azon hatalmas osztály 
megmaradt roncsaira, mely nemzetünknek 
gerince volt éa határozott igyekezetük 
az, hogy amennyire lehet kihozzák az 
odatartozó generációt a hivatali szobák 
sötét rejtekéből és kérik segítőül azon 
élet megalkotásában, mely egyedül tehet 
önállóvá, hatalmassá. 

Telve vannak azon öntudatos érze-
lemtől, hogy magyarok vagyunk, hogy 
a munkát, az ipart, lehetőség szerint 
magyar kézben kell tartani, magyar mun-
kások által dolgoztatni, mert minden csepp 
izzadság, a mely magyar munkásról ma-
gyar munkába belehull, termőtalajává 
válik az igazi hazaszeretetnek. Keresik 
az összekötő szálakat, amelyeknél fogva 
eme szent mozgalomban, ugy kicsiny, 
mint nagy, gazdag és szegény embertár-
saikat, egy célért küzdő társaikat lássák 
egymásban. S mindebben azt hinném, 
semmi sem helyesebb, S6mmi sem dicsé-
retreméltóbb, mint az a törekvés, hogy 
találják meg azon összeköttetéseket, miket 
ezen tulipánkörök létrehozatalával ápolni 
és fejleszteni  akarnak. 

E három nőnek nagy munkát kell 
végezni s rajtuk is be fog  bizonyulni, 
hogy nincsen rózsa tövis nélkül. 

Nézeteiknek, magasztos eszméiknek 
elterjesztése nem lesz nehézség nélkül, 
hiszen beleütközik ezernyi érdekbe és már 
is a társadalmunk azon részei, kiknek 
végeredményében leginkább mozdítják 
elő a javát, tétlen közömbösséggel nézik 
a dolgok fejlődését,  sőt nem egyszer 
azoknak pártjára állanak, kik az ő bol-
dogságukat legkitartóbban ássák alá. 

De azért sikert kell elérnünk, mert 
az általak hirdetett erkölcsi elvek köve-
telik magáknak azt, hogy a társadal-
munk gazdasági rendje szerintük iga-
zodjék. 

Szeretném e három honleánynak 
működését méltatni. De hogyan. Vélemé-
nyem szerint nem is lehet, mert ők itt 
nálunk egy valóságos történelmi nagy 
mozgalomnak, mint vezéregyének, esemé-
nyeiként szerepelnek. A történelemben 
pedig az egyes események csak később 
domborodnak ki és csak később lesznek 
a kritika szempontjából is világosabbakká. 
Mint a hogy az a hatalmas folyam,  mely 
büszke gályákat hord a hátán, csnk egy 
forrásból  buggyanik elő és később széle-
sedik ki hutaluiassá, ugy a nagy moz-
galmak eseményei is kis dolgokból pat-
tannak elő és a kortársak előtt gyakran 
felismerhetetlenek.  En a történelmi igaz-
ságszolgáltatásról megkapóbb példát még 
sohasem olvastam, mint Anatole Francé-
nak egyik novelláját, a ki beállította a 
világtörténelem fordulópontjának  és leg-
nagyobb eseményének főszereplőjét,  Pilá-
tust Dalmáciába, mikor ott hagyta a 
júdeai kormányzóságot. Itt találkozott ő 
egy konzullal, aki neki valaha ismerőse 
ás barátja volt ét  aki meglátogatta őt 
egykor Júdeában. Mikor visszaemlékez-
tek a múltra, megkérdezte Pilátust, hogy 
nem emlékezik-e ezekre vagy ezekre az 
apróbb eseményekre, a melyek megtör-
téntek velük ? Mulatságaikra szóiakozá-
saikra? A legkisebb részletekre is vissza-
emlékezett. De mikor felvetette  azt a kér-
dést: mi lett azzal a zsidó ifjúval,  aki, 
mikor nálad leunjártam istenségét hir-
dette és nagy tekintélynek örvendett a 
nép előtt? Amint én hallottam, később 
ugye kivégezték? Pilátus igy felelt  :.Erre 
az eseményre már csakugyan nem em-
lékszem. 

Az író e novellájában a történelem 
igazságszolgáltatásának azt a nagy gon-
dolatát akarja kitüntetni, hogy az embe-
rek vele haladnak az áramlatokkal, ítélni 
nem tudnak éa a kis események nagy 
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következményeit csak a történelem per-
spektívájának megnyíltával tudják meg. 

E három nőnek működését ma igaz-
ságosan megítélni sem tisztelőjüknek, sem 
ellenségeinek még nem lehet. Sokkal kö-
zelebb vagyunlt hozzájuk érzelemben és 
emlékezetben, hogysem beállíthatnék az ő 
alakjukat abba a látókörbe, a melyből 
az igazi nagy asszonyok alakja kilép. 

Nem mondok köszönetet sem. Nem 
fejezek  ki hálát sem. Majd mindezt meg 
fogja  adni a jövő. 

Ez alkalommal e három nagy asz-
szony iránt azzal fejezzük  ki, azzal mu-
tatjuk ki elismerésünket, hogy ezt lette) 
bizonyítjuk be azon eszmék szolgálatában, 
melyekért az ő zászlajuk köré seregiünk. 

Intelmük, fiatalság  egyesülünk és 
szeretettel felkeressük  a rokon erőkel, 
egyéniségeket, hogy ne csak becsületQuk 
szolgálatának tehessünk eleget, de számot 
is tehessünk és önöknek vezetése alaft 
eredményt is érhessünk el nemzeti létünk 
küzdelmében, í-iert Isten a mi lelkünk 
legszentebb céljául adta hazánk üdvét . . . 

Dr. Sándor Qábor. 

A madéfalvi  veszedelem 
története. 

Nemsokára egy 80 —85 lapra ter-
jedő füzet  fogja  elliagyui a sajtót. E 
füzet  irója dr. Balló István csiksomlyói 
főgimnáziumi  tanár, ki már eddig is jó 
írói névvel dicsekedhetik. Tartalma pe-
dig a madéfalvi  veszedelem hü leírása. 

A történet az eddig ismert összes 
és még feltalálható  levéltári adatok fel-
használásával Íratott 3 irója a tárgyila-
gos történet iró szerepében kutatja a 
való igazságot. 

A füzet  tehát már magában is ér-
tékes és élvezetes olvasmány lesz. 

Balló dr. igazán tiszteletre méltó 
feladatot  végzett, mikor összefüggő, 
részletes és tárgyilagos leírását adta a 
veszedelem és az anuak emlékére emelt 
szobor történetének. 

E munkája pedig annál tiszteletre 
méltóbb, mert azt teljesen díjmentesen 
a madéfalvi  emlék-alap javára szánta. 

A szobor bizottság ugyanis dr. Balló 
indítványára elhatározta, hogy a tör-
ténetet 2000 példányban kiadja s a 
kiadási költségek fedezésére  a várme-
gyei törvényhatóságot kéri fel;  mely 
az eszmét ismert hazafias  voltánál s ál-
dozat készségénél fogva  bizonyára öröm-
mel fogja  üdvözölni, s a szükséges ösz-
szeget rendelkezésre bocsátja. 

A 2000 példányt elsősorban a vár-
megye lakosai között elárusítja, még 
pedig igen mérsékelt — 70 fill.  ár 
mellett, — hogy azt magának bárki 
könnyen megszerezhesse, s igy a szé-
kely történelem e legjellemzőbb korsza-
kát hiteles adatok alapján részletesen 
megismertesse. 

A postai szállítási dijak s efféle 
csekélyebb kiadások levonása után 
fennmaradó,  előre láthatólag tetemesebb 
összeget pedig az emlék fenntartására 
fordítja  és elsősorban egy uj kerítés 
felállítására;  mert az emlék-oszlop a 
rossz kerítés miatt nap-nap után ron-
gálásnak van kitéve. 

Ez az eszme annál figyelemre  mél-
tóbb és annál inkább támogatandó, mert 
egyszerre két nemes célt szolgál, egy-
felől  a vármegye speciális történetének 
ismeretét, más felöl  az emlék fenntar-
tását teszi lehetővé. 

A füzet  nemsokára teljesen kész 
lesz. KQlön iven, fametszet  után ábrá-
zolni fogja  az emléket magát is. 
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Az ára oly csekély, hogy nem ké-
telkedhetünk, hogy az első kiadás rövid 
idő alatt elkel. Mi a közönség figyelmét 
szükségesnek találtuk elóre felhívni. 

Darányi a mezőgazdasági házi-
iparért. 

Darányi lgn&e földmivelésügyi  miniszter a 
mezőgazdasági háziipar fejlesztése  és támo-
gatása érdekéken a törvényhatósághoz az alábbi 
rendeletet intézte : 

A munkáskérdés helyes mederben tartásá-
nak egyik legfontosabb  eszköze az, ha biztosí-
tani tudjak, hogy a gazdasági munkásoknak a 
szorosan vett gazdasági munkákon fölül  is le-
ţyen jövedelin-ző munkájuk és keresetük. Ilyenül 
kinálkoznak a népies háziipar különböző ágai 
azok a foglalkotások,  amelyek egy kis be-
fektetéssel,  különös előképzettség nélkül ha 
szonhajtök lehetnek ; ilyen a seprőkölés, gyé-
kényfonás,  baromfi  és selyemtenyésztés, méhészet, 
kertészkedés, gyümölcs- és zöldségtermelés. Az 
ilyen foglalkozás  megkezdéséhez azonban bizo-
nyos kisebb tőke szükséges. Az ilyen aránya 
céla támogatásban természetesen nem a kalan-
dos vállalkozások részesülhetnek, hanem azok 
a józna törekvő munkáink, akiknek szorgalma, 
takarékossága, munkakedve olyan, hogy gazda-
sági jelentőségű öntevékenységükön segíteni 
közérdekből is megokolt. A munkások helyes 
iránya gazdasági törekvéseinek támogatása 
nemcsak vidékenkint, hanem jóformán  közsé-
genkint is a legkülöubözöbb móilou történhetik 
s a támogatás módjait s részleteit e helyről 
megállapítani nem lehet. Tájékozásai azonban 
megjegyzem, hogy igen célszerűnek vélném, ha 
a gazdasági házi ipparral és az előbb emiitett 
termelési ágakkal okszerűen foglalkozó  munká-
sok vidékenkint lehetőleg szövetkezetek utján 
biztosítanák magáknak mindazokat a haszno-
kat, a melyek a szövetkezetek utján a nyers 
anyagnak nagyobb mennyiségű s igy olcsóbb 
beszerzése, valamint az egyöntetű tömegter-
melésnek kedvezőbb értékesítése által érhető el. 
Mintán a mnnkáaok anyagi helyzetének javítása 
szempontjából szükséges közreműködése első 
sorban a törvényhatóságnak és a törvényható-
sági tisztviselőknek hazafias  feladata,  annak 
jelzésével, hogy a fenti  irányelvek tekntetbe 
vételével megindítandó akciót hajlandó vagyok 
anyagi támogatásban is részesíteni, felkérem  a 
közönséget hogy az előadottakra való figyelem-
mel, a vármegye gazdasági egyesületével egyetér-
tőleg a mankásnép helyzetének javitásara legal-
kalmasabb módok és eszközök felöl  konkrét rész-
letes formában  engem tájékoztatni s ugyancsak 
a gazdasági egyesülettel egyetértésben e tágyban 
szükséges államsegitség öszegének megjelölése 
mellett a teendőkre nézve, hozzám részletes ja-
vaslatot tenni szíveskedjenek. 

Egy nagyszabású pénzügyi 
művelet. 

(A jolzálogbauk nyereménykötvényeinek konverziója.) 

Hazánk pénzügyi éleiében valóságos szen-
záció gyanánt jelent meg a Magyar Jelzálog-
Hitelbank azon felhívása,  melylyel a jelenleg 
forgalomban  levő 3 százalékos nyereménykötvé-
nyek konvertálására s egyúttal a kibocsátandó 
uj jelzálogsorsjegyek aláírására hívja fel  a 
közönséget. 

Tekintve, hogy itt nem egyszerű bank-
műveletről van szó, hanem olyan nagyszabású 
pénzügyi tranzakcióról, mely a községek, váro-
sok és más közhatóságok részéről támasztott 
hiteligényeket, de másrészt a közönség anyagi 
érdekeit is közvetlenül érinti, kötelessé-
günk, hogy ahhoz behatóan hozzászóljunk. A 
Magyar Jelzálog Hitelbank a szóbanforgó  3 
százalékos nyereménykötvények biztosítékát 
tudvalevőleg a községi éa hasonló kölcsönök 
kötvények képezik, tehát papillárisaértékflek,  ugy 
hogy azokat óvadékai vagy letétül bármely 
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állampénztár is elfogadja.  Vizsgálván a kibocsá-
tott prospektusokat, azt látjuk, hogy az Uj sors-
jegyek hasonló biztosítékkal birnak, e részben 
tehát a konvertáló felek  érdekei tökéletesen 
meglesznek óva. Sokkal nagyobb kérdés, hogy 
nyer-e vagy veszit-e a közönség, ha a most 
tulajdonában levő nyereménykötvényeket kon-
verzióra bejelenti? 

Alaposan áttanu'mányozva a megjeltnt 
felhívásokat,  e részben a következőben körvo-
nalazzuk észrevételeinket. A most forgalomban 
lévő 3 százalékos oyereményköi vények játék-
terve már elavult, mert a még megmaradt 
nyeremények oly kicsinyek, hogy a kötvény 
alig vehető sorsjegy számba. Ezzel szemben a 
3 Bzázalékos kamatozás oly jelentéktelen, hogy 
viszont az befektetési  papírnak sem tekinthető. 
A Jelzálogbank tehát, hogy egyrészt a jelenlegi 
kötvénytulajdonosok részére némi anyagi előnyt 
nyújtson s másrészt pedig, hogy a kötvény 
közkedveltségét minden irányban megóvja, el-
határozta, hogy az amúgy is csekély kamat-
fizetést  megszűnteti, de e helyett olyan káprá-
zatos nyereménysorsolási te: vet állit Ö89ze, mely-
nek párját hiába keresnők az egész világon. 

Kétséget kizárólag kitűnik a becserélésre 
(konverzióra) vonatkozólag kiadott felhívásból, 
hogy a JeUálogbanlól minden nyerészkedési 
szándék távol áll ezen óriási pénzügyi művelet 
megindításánál és lebonyolításánál, hiszen köny-
nyen kiszámítható, hogy a vevők részéről a 
sorsjegyekéi t befizetendő  összegnek majd három-
szorosát lizeti vissza nyeremények alakjában. 
Ezenkívül döntő szempont az, hogy az aj sors-
jegyekért befizetendő  összeg már az első sor-
solástól kezdve teljesen egyenlő nagyságú a 
legkisebb törlesztő összeggel, de még ha ezzel 
ki is hu-nák az illető sorsjegyet, a tulajdonos 
megkapja az ugyanazon nyerő- éB sorszámmal 
ellátott nyereménylapot, melylyel a sorsját k 
egész ideje alatt szakadatlanul játszhat az 
1.000.000, 600.000, 400.000, 300.000 stb. 
összegben megállapított főnyereményekre. 

A rniut tehát ezekből kivehető, az u 
sorsjegyek nemcsak belső értéküket tekintve 
egyenlők a legkiválóbb és legelső befektetési 
papírokkal, hanem mint sorsjegyek is egye-
nesen páratlanul állanak. 

Ma ezért valószinttuek kell tartanunk, 
hogy minden kötvénytulajdonos bele megy a 
cserébe, de épenséggel lehetetlen, hogy bárki 
is ne tartsa rendivül előnyösnek a konverziói 
ha alábbi körülményeket ügyeimére méltatja. 

A ki nem konvertál, annak egyszerűen 
visszafizetik  kötvényének 200 korona névérté-
két, s ezeukivül megkapja a 35 korona érlékű 
nyert méoykötvényeknek csak a mostani árfolya-
mát is véve alapul, annak értéke 255 korona, 
tehát a nem konvertáló felet  nyomban 20 ko-
rona veszteség íri. Ez a veszteség még na-
gyobb akkor, ha azt tekintjük, hogy a nye-
remény kötvény helyeit kibocsátandó két uj 
sorsjegy, a befizetendő  57 koronát is azámilva 
csak 312 koronába kerül, hololt azok tényle-
ges értéke a nyeieményjegyekkel együtt 360 
korona. Nem szabad e melleit elfelejteni  azt sem 
hogy a kamatozatlan sorsjegyek ára hosszú 
sora emelkedik ugy, hogy a tulajdonos már « 
réven is megkapja befektetése  kamatját. Épeu-
séggel nem tulozunk tehát azon állítással, hogy 
ezen legelsőranga, közkedvelt és feltétlen  (pu-
pilláris) biztonsága sorsjegy-érték tulajdonosa 
agyszólvau ingyen játszik évente 6 húzáson 
millliós, félmilliós  4, 3, 200,000-re stb. fő-  és 
rendkívüli mennyiségű melléknyereményre. Ezen 
adalok alapján állapitoltak meg azt, hogy a 
konverzio nemcsak előnyös a felekre  nézve, 
hanem egyenesen saját anyagi érdekeik ellen 
vétenek, ha azt elmulasztják. 

Épen ezért helyesnek tartanék, ha baló-
ságaink ia igyekeznének .a birtokok ban levő 
3°;,-os nyereménykötvényekel kicserélésre be-
jelenteni, aonál is inkább, mert mint említettük 
szók befektetési  jellege változatlanul fenmarad. 
Megjegyzendő, hogy a kiknek óvadék, letét, 
vagy biztositékképeu van bárhol nyeremény-
kötvényük elhelyezve, a konverziót egyszerűen 
a letéti jegyek beküldése icellett eszközölhetik. 

Azt hisszük, hogy konverzió bejelentése-
ket, nemkülönben uj sorsjegyekre való aláírá-
sokat helyi pénzintézeteink is eifogaduak,  de 
ilyen címek egyébként a napilapokban bőven 
találhatók. A becseréléssel jó lesz sietni, mert 
a batáridő f.  bó 82-én lejár s annak elmulasz-
tása tetemes kárt okozhat a tulajdonosnak, 
ügyanesak ezt ajánlhatják az uj sorsjegyek 
aláírására nésve is, mert annak határideje is 
lejár 22-éu, már pedig ilyen sorsjegyekhez 
azontúl csak a jóval magasabb aapi árfolya-
mokon lehet hozzájalDÍ. 
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Tárm tirtaiilfe  Büaratte fis  Boifoiák 
A Bukarestben közelebb megnyíló román 

nemzeti kiállítás megtekintésére éa Románia köz-
gazdasági viszonyainak tanulmányozására ntazó 
magyar társaság atiprogramja következőleg 
állapíttatott meg: 

Találkozás Brassóban julius 6-án a Dexler* 
féle  kávéházban d. a. 4 érakor a bol a társaság 
tagjai részletes tájékoztatást nyernek. 

Brassóbél indulás jnlins 7-én reggel. Út-
közben Sinai királyi nyaraié bely, esetleg a 
campinai petróleum források  megtekintése. 
Ebéd Sinalban. 

Bukarestbe a magyar társaság jnlins 7-én 
szombaton) estére érkezik meg. Elszállásolásról 
a bukaresti Magyar Társulat gondoskodik. 
60-60 ingyen szállás lessz Bukarestben laké 
magyar polgároknál. Azonkívül ki les/, bérelve 
egy szálloda, bol a Uraaság tagjai olcsó szál-
lási kapnak. Tarloikodás Bakarestben 2 3 oap. 
A vasnli állomásnál a bukaresti Magyar Tár-
salat fogadja  a vendégeket és kalauzolja szál-
lásaikra. Este ismerkedés a társulat helyiségé-
ben. Vasárnap reggel a kiállításra menet 
útközben eső templomok éa a Dimbovaea melleti 
vásárcsarnokok megtekintése. Találkozás d. e. 
10-érakor a kiállítás magyar pavillonjában. 
Ebéd a kiállítás területin. Azután a kiállítás 
folytatólagos,  bejárása. Délután 5 érakor a nagy-
sétatéren a kocsikorzó megtekintése. Héllőn 
délig Bukarest közintézeleiuek megtekintése. 
E naptól kezdve a kirándulók tetszés szerinti 
időben és vonstokkal Predeálon át nlazhatnak 

A romániai körntban részvevő különváló 
társaság uti programja következőleg van meg 
állapítva : Bukarestből indulás jnl. 9. d. n. 4-Ara 
20 p.-kor. Konstancza fekete  tengeri kikötőbe ér-
kezik eslve 10 éra 30 perckor Tartozdkodás 
más napig. Indulás jnlins 10-én d. n. 2 órakor. 

Brailla dunai kikötöe érkezik este 9 éra. 
Indulás másnap d. u. 4 éra 10 perez hajón. 
Oalatzra a kikötőbe (oroszhatár) ér 
kezés 1 éra múlva. Indulás julius 12-én este 
10-érakor. 

Ttrgu Oena érk. jnlins 13 én reggel. 
Innen kocsikon néhány román csángó kézség 
megtekintése. Palankán és Gyimesen át hazs. 

Tusnád székely fürdőre  érkezés az nap es-
tére. 

A kik Konstáneából Konstántioápolyba 
akarnak rándulni, vagy Galatznál az orosz ba-
tárt átlépik, azok útlevelet vigyenek magnkkal. 

Ugy a magyar mint a román államvasuta-
kon a kiránduló társaság tagjai féláru  kedvez-
ményes vasúti jegy váltására szóié igazolványt 
kapnak. 

Menet az utazás Brassóban 48 óráig 
megszakítható. A vasntijegy Predeál Bukarest 
és vissza a gyorsvonaton I oszt. 16 frank  35 
bán, II. oszt. 11. 76., személyvonaton I. oszt. 
13. 60. IL oszt 9 fr.  60 bán (1. kor-1 franc 
6 bán) A kirándulásban való részvétel László 
Gyula titkárnak Marosvásárhelyre legkésőbb 
junins 20-áig bejelentendő. A jelentkezéskor a 
rendezési költségekre minden résztvevő 2 ko-
ronát lizet. A kedvezményes vasútjegy váltására 
szolé igazolványt a bizottság minden résztvevő-
nek postán megküldi. Ez igazolvánnyal mindenki 
ott váltja meg Prodeálig a féljegyet,  a hol va-
sútra száll. Később jelentkezők a kedvezményez 
utazásra igényt nem tarthatnak. 

A társaság azon tagjai, kik Bománai más 
nevezetességeit is megakarják tekinteni, ebbeli 
szándékukat előre jelezzék' 

A kedvezményes jegygyei az utat akár 
Csíkszeredában akár Tusnád fárdőn  24 érára 
meglehet szakítani. 

A rendező bizottág nevében 
Iiiwló Gynla 

titkár 

Wégerne Földes Anna beszéde. 
Pál Gábor harminc éves jubileuma alkalmából. 

Nagyságos elnőkuől 
Kedves Lajka néni I 

Mi a nőegylet tagjai egy sziv, egy aka 
rattal eljöttünk ide. hogy midOn a mi szereteti 
Elnttknőnkuek hervadhatatlan érdemekben dus 
férjét  ünnepli kint a közélet, s a társadaléul, 
mi itt benut a családban üdvözöljük a jubiláns-
nak méltó társát, a mi szeretett Elnöknőnket. 

Eljöttünk, bogy a mi fáradhatatlanul  mű-
ködő vezérünknek • mai napon élvezett tiszta, 
emelkedett boldogságában osztozzunk, aki ami 
kicsiny egyesületünk zászlóját, melyre a könyö-
rületesség, a felebaráti  szeretet örök isteni 
igéje van vésve, mindig ideális tiszta magaa-

ságbsn lobogtatta, hogy enyhítse a nélkülözők 
nyomorát, éa letörölje a szenvedők könnyeit. 
És aki letörli a szenvedések keserű könnyeit, 
annak megadatik az öröm, a boldogság édes 
könnyeit hullatni. Ma ezen a büszke boldog-
sággal teljes napon a mi szeretett Elnöknőnk-
ben a kiváló, a tökéletes asszonyt kivánjnk 
ünnepelni, a ki igazi magasztos rendeltetését 
átérezve hosszú harminc éven át szivének me-
legével ; fenkölt  lelkének egész erejével mindig 
ott állott a küzdő félaek,  férjének  oldalánál, 
hogv széppé, könnyűvé varázsolja a küzdelmek 
fáradságos  napjait. 

Mert az igazi, a tökéletes asszony: illatos 
virág. Bűvös :gazi ereje illatában, lelkének 
gazdagságában rejlik, a szemmel nem látható, 
kézzel meg nem lógható és e mégis létező gyö-
nyörű valóságban. 

Adja a mindenható kegyeim-, hogy a inai 
nap csak egy pihenő perce legyen e két kiváló 
embernek dicsőséggel megfutott  életutjábin, s 
bogy a mai n pra rávetődött fénysugarak  ne 
csak a szép mnltat sugározzák be, hanem az 
eznláni évek munkáját ia aranyozzák be. 

Kérjük legyen továbbra is a mi szeretett 
Klnöknónk. bogy a jótékonyság Bzent nevében 
áldozzunk a szegényeknek továbbra is. Éijm 
a mai jubilánsnak kiváló felesége:  a mi szere-
tett Elnöknőnk I 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Szatmáii Menyhért galgóczi jl>. díjnok, és Mol-
nár István nagysinki jb. átalakító dijnokot a 
gyergyószentmiklósi jb.-hoz írnokká nevezte ki. 

— Tanítóegyesületeink Szövetségé-
nek közgyűlése a folyó  évben is ngy, mint 
a megelőző évben a tanítói leik igyakom tokát 
megelőző napou julius 17-én kedden lesz. A 
gyűlés helye Csiksomlyó. 

— Kedvezményes o tazás Budapes t re 
A kereskedelm iminszter nr a budapesti országos 
vas-és fémipari  kiállítás megláiogalhatá'a czél-
jábol kizárólag vaskereskedők és vaskereskedelmi 
alkalmazottak továbbá vaa és fémipari  szak ina 
beli kis iparosok, iparos segédek és muukások, 
valamint ezek nejei és gyermekei részére ugy a 
Budapestre, mint a vissza utazáskor 33 u/o 
kedvezményt engedélyezett. 

Akik ezen kedvezményre a fentkörülirlak 
értelmében igény-jogosultsággal bírnak, s azt 
használni kiránják, kedvezményes utazásra jogo-
sító igazolváuyért forduljanak  a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamarához. 

— A megyei polgári leányisk la 
évzáró vizsgálatainak sorrendje a következő: 
Junius 21. d. e. Hittan vizsgálat mind a négy 
osztályban. Junins 22. d. e. sz I osztály vizs-
gálata minden tantárgyból. D n a II. osztály-
vizsgálata minden tantárgyból. Junius 23. d. e. 
a III. osztály vizsgálata minden tantárgyból. 
D. u. a IV. osztály vizsgálata minden tan-
tárgyból. Junins 24 én d. e. hálaadó isteni tisz-
telet, d. n. 3 órakor a záró-ünnepség. 

— Nyilvános köszönet. Mindazok, kik 
drága halottunk, Ikafalvi  Farkas Imréné feletti 
pótolhatatlan veszteségünkben részvétükkel láj-
daiuiunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják  ez 
uton is hálás köszönetünket. — A gyászoló 
család. 

— Állami erdőtisatek gyermekei-
nek nevelése. A földmivelésügyi  minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdötisztek 
gyermekeinek nevelését segítő alapból az 1906 
—907-iki tanévre a segítséget julinsban osztják 
ki. Segtségben részesülnek a földmivelésügyi 
minisztérium ügyköréhez tartozó, vagy az állami 
erdészet szolgálati köréből nyugdíjazott, illetve 
elhalt erdőtiszteknek nyilvános joggal biró 
gimnáziumokban és reáliskolákban, vagy a 
Selmecbányái m. kir. erdészeti főiskolán  tanuló, 
illetve ezen tanintézetekbe 1906. év őszén be-
lépő fiúgyermekei,  illetve árvái, nemkülönben 
leányiskolákban vagy női tanilóképezdékben 
tannló, illetve ilyen intézetekben belépő leány-
gyermekei, illetve árvái abban az eBetben, ha 
a sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyit 
ványaiban kimutatott osztályzatoknak legalább 
(ele ,jelea és jó*. A jelenleg segélyben része-
sülök is njra folyamodni  tartoznak és egy-egy 
titviselönek nemcsak egy, hanem megokolt 
esetben két, sőt három gyermeke, illetve át vája 
is kaphat segélyt. A szülők vagy tői vényes 
gyámok által benyújtandó Írásbeli kérvényekben 
kimutatandó a még ellátatlan és már eliálott 
gyermekek száma, továbbá, hogy vsn e valame 
lyik gyermeknek ösztöndíja vagy más ilynemű 
állandé segélye s ha igen, kitől és honnan kapta 
azt? Továbbá a kérvények felsserendők  a szü-
lök, illetve árvák vagyoni állapotát feli  Öntető 
hatásági bizonyítvánnyal és a tanulóknak a leg-
gutébbi tanévről nyert iskolai bizonyítványával 
A bélyeggel elátott kérvényeket legkésőbb 

jnlins 8 ig az állami erdőtisztek gyerme-
keinek nevelését segélyező alap inléző-bizolt-
Sághoz (Budapest, V. ker. Zoltán utca 16. 
szám) kell beküldeni. 

— Uj lap Késdivásárbelyen. Kézidi-
vásárhelyt e ho 10-én uj lap indnlt meg „Szé-
kely Hírlap" címen, függetlenségi  programmal 
Hiró Lajos, főgimn.  tanár szerkesztésében, 
Tnróczi István nyomdalul, kiadásában. Az njlap 
körül a város és vidék kiváló iró emberei so-
rakoznak. 

— Bossz hidak. A Csík-Rákostól Szép-
vizig vezető nton lévő hidakat ajánljuk a fel-
csiki főszolgabíró  ur becses figyelmébe  sürgős 
és ssigiiru intézkedését kérve, mert ezek a 
hidak nem járó, de vágóhidak a rajtok lévő 
folytonsági  hiány miatt. 

— Budapes t lakossága. Most fejezték 
be a budapesti népszámlálást. Az eredmény az, 
hogy 190G janim l-ig Bu.lapesl uépessége 
794.295 lélek. 1901-beu 719.932 lélek voll, 
az 5 évi szaporulat tehát 74.3H3 lélek. 

— Lelkigyakorlatok. A közelebbről 
megjelenő püspöki körlevél szerint kegyelmes 
főpásztorunk  meg nem hálálható áldozatkész 
séggel az idén is négy lelkigyakorlatát tarlat 
eg) házm^gyénk területén a következő sor-
rendben : 

1. Julius 2. (hétfő)  — 6.-ig Gyulafehérvári 
a papnevelőben Soólliy Gyula sprituális vezeté-
sével. ítészt vehet minden egyházmegyei pap, 
első sorban pedig azok, kik Soóthy Gynla lelki 
gondozása alól kerültek ki a papnevelőből 
Jelentkezni kell június 29-ig egy levelező 'apon 
a papnev. lő lelki igazgatójánál. 

2. Julius 2-»- 6-ig Nagyszebenben a közép-
iskolai világi tanárok részére. Részt veheluek 
és s/ives elfogadásban  részesülnek az egy-
házmegye területén levő állami gimnáziumok és 
reálUkolák tanárai is. Jelentkezés június 29 ig 
Prokupek Sámuel p. kamarás, lerézái vabázi igaz 
gatónál Nagyszebenben. Ellátás ingyen. 

3. Jul.m 9 (hétfő)—13-ig  Csiksomlyón lel-
készek és paptanárok részére. Jelentkezés julius 
2 ig Kassay Lajos finevelóinlézeli  igazgalónál 
Csiksomlyón. 

4. Julius 17 (kedd)—21-ig Csiksomlyón ta-
nítók, kántorok éa világi tanárok részére. Jelent-
kezni kell Kassay Lajosnál juilius 10-ig. 

A bonyolult helyzetek kikerülése végett 
— előleges jelentkezés uélkül Kassay Lajns 
senkii el nem fogad. 

Tanítóképző intézeti növendékek és kispa 
pok nem lehelnek jeleu ezen lelkigyakorlatokon, 

NYILTTER.*) 
F Ireéi lések elkerülése végett nyilvános-

ságra hozom a rajtam elkövetett inzultus ügyé 
ben segédeimnek hozzám címzett Átiratát: 

Kedves barátuuk! 
Megbízásod folytán  — tudva azt, hogy 

megbízást előbb ugy aetn adhattál volna — 
junius hő 12 éu déli 12 órakor lőlkerestük 
Dávid lguác állami elemi iskolai tanító utat, 
hogy nevezett hón p 11 én d. e. 8 órakor raj-
tad elkövetett lelleges sérelméért Invagia' elég-
tételt adjon. 0 azonban mindennemű eléglétel-
adást határozottan megtagadott, miért is az 
ügyet részedről befejezettnek  tekintvéu meg-
bízásunkat ezennel visszaadjuk. 

Csíkszereda, 1906. junius 14-én 
baráti fldvözlellel 

Zareczky  Jenő.  Kovács  Miklós. 
Egyben kijelenteni azt is, hogy mivel 

semminemű elégtételt nem kaptam, az'ilgyben 
a további lépéseket megtettem. 

Szabó Dénes. 

•) E rovatok alatt közlöttekért felelősséget  uein 
vállal a S z e r k e s z t ő . 

Szám: 271 — 1906. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1906. 
évi 2222. polg. számú végzése következtgben 
dr. Erőss Vilmos ügyvéd állal képviselt Liszov-
szka Adél eaikmadéfalvi  javára Tbomka Alajos 
és ne;e odavaló lakos ellen 300 kor. s jár. ere-
jéig kielégítési végrehajtás utján foganatosított 
kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  éa 797 
korona 20 fillérre  becsült következő ingóságok 
u. tu.: házi bntorok stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1906. évi V. 289. számú végzése 
folytán  végrehsjlást szenvedők lakásán, leendő 
eszközlésére 1806 ovi jun ius 27. nap ján 
dé lu tán 2 ó rá j a batáridőül kitüzetik és ahhoz 

a venni szándékozók oly meg'egyzéasel Ural-
nak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. U-c. 107. és 108, §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, szűk-
kség esetén, becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. jnnius 8-án. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Arlejtési hirdetmény. 
A gyó salmási Gör. kath. hitközség kőtem-

plomának fölépítése  18. 427 k. 58 fill.  kiki-
áltási ár mellett a salmási iskolában 1806. 
ju l ius 1-én hó d. u. 2 ó rakor megi a' tandó ár-
lejtésen kilóg adatni. Tevrajz, kötségvetés és 
föltételek  hetekintbetők a plébániai hivatalnál, 
a hova a kikiáltási ár 10°/o készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban az írásbeli ajánlatok-
kal fenti  határidőig zárt borítékban bekülden-
dők. Később érkezettek és utóajánlatok figyel-
men kivül hagyatnak. 

Gyergyósalamás, n. p. Dilró, 1906. jun. 5. 
Szőos János, Codaroea Virgilius, 

gondnok, plébános. 

Sz. 1106 — 1906. kjzői. 

Arlejtési hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság a köz-

ségi képviselőtestületnek 1906. év április 
hó 25-én 8 -906. kgy. szám alatt kelt 
határozata alapján a csikszentmihályi köz-
ségi elemi népiskolának 20448 kor. 03 
fii.  költséggel való felépítésére  árlejtést 
hirdet. 

Az árlejtés folyó  hó 30-án d. 
U. 3 órakor Csikszentmihály község-
házánál a községi képviselőtestület által 
lesz megtartva, felhivatnak  az ezen épí-
tésre pályázkó, hogy a kikiáltási ár 10 
százalékának megfelelő  bánatpénzzel, vagy 
óvadékképes értékpapírokkal felszerelt  és 
a képviselőtestülethez cimzett pályázati 
kérvényüket az árverés napjának déli 12 
óráig a szépvizi körjegyzőhöz annál is 
inkább adják be, mivel a később érke-
zettek figyelembe  nem vétetnek. 

A szóbeli árlejtés teljesen ki van 
zárva. Az épitési terv és költségvetés 
ugy az árlejtéai feltételek,  mint az épitési 
szerződési tervezet a szépvizi körjegyzői 
irodában a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők. 

CsikBzentmihály, 1906. junius 18-án. 
Sófalvi  József,  Sándor András, 

körjegyző. 1—2 k. biró. 

ÉLŐPATAK 
- s w g y ó g y f ü r d ő  N s -

biiálóan jó eredményuyel használható a gyMMT, 
vese, hólyag és a méh hurutos bántalmainál, 
máj- és lépbajoknál, köszvény és csűrnél, altesti 
pangásnknal, valamint bármely az idegesség 
alapján fejlődő  betegségeél. A nagyhirü elöps-
taki gyógyvizek orvosi javallat szerinti iváss, 
összekötve a megfelelő  és itt feltalálható  kiaegitó 
gyógyeszközökkel (meleg éa hidegfürdök,  vis-
gyógyintézeti, kezelés, massage, svédtorna, diáti-
kus étrend) rendkívül kedvező eredményt mrtat 
fel.  Fürdő-idény : május 15-től, szeptember 
15-ig. Vasúti állomás: Földvár él Sepsiszentgyörgy, 
honnan állaudó olcsó kocsiközlekedés van. Lakáa, 
ellátás olaaó, választékoa. As elö- és utóidényt 
beu (május 15-tól junius 16-ig és aug. 20 tó-
saeptember 15 ig) a gyógy és zenedijak fele 
flzeteudó,  lakások 50°/o zl éa ellátás ia sokkal 
elcsóbb. AZ előpataki ásványvíz, mely ssénsav-
dus, égvényes vasas visek között első helyei 
foglal  el, mint gyógyeszkös, háinál la használ-
ható éa üditó, kellemes ital tisstán vagy borral 
vegyítve nagy kedveltaégnek örvend. Itthon és a 
külföldöt!  évenkiut egy millió palacknál több 
kerül forgalomba.  Szétküldéai hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyoba keres-

kedésben. 3—4 

Prospektust kivánatra ingyen 
küld az igazgatóság. 

M 
indennap friss  zöldség 

= és cseresznye 
kapható 4-6 

SZULTÁN (HEMELYNÉL 
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Junius 20 C S Í K I L A P O K 25. Bzám. 

Sz. 889—1906. isk. íz. eln. 

Arlejtési hirdetmény. 
A esiksomlyóí.róm. kalb. egybáztanácsnak 

1906. ápr. hó 20-án tartolt ülésén hozott jegy-
zőkönyvi (1. pont alatti) határozata alapján a 
csikcsobotfalvi  róm. kath. iskolaszék és község-
elöljárósága közhírré teszi, hogy Csobotfalván 
egy tanterem és tanítói lakásból álló isko'a, 
nemkülönben községház épitését nyilvános zárt 
Írásbeli ajánlattal 30699 kor. 40 fillér  kikiáltási 
ár mellett a csiksomlyói plebániális lakon 1006. 
jnniua hó 30-án d. e. 9 órakor nyili ár 
lejtésen kiadja. Arlejleni kívánók kötelesek 
lesznek a kikiáltási ár B'/.-át bánatpénzképpen 
letenni, esetleg írásbeli zárt ajánlataikhoz csa-
tolni, mindkét esetben árlejtök kötelesek lesznek 
kifejezni,  hogy a feltételeket  ismerik és magnkat 
annak alávetik. — Otóajánlatok nem fogadtatnak 
el. Terv és költségvetés, árlejtési és szerződési 
feltételek  a csikaomlyói róm. kath. plébánián 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csobotfalván,  1906. junius hó 18. 
A róm. kath. iskolaszék : 

Murányi Kálmán Csiszer Fái 
íóeBperes plébános, 

rk. széki elütik. 
gondnok községi 

biró. 

Szám 7058—906. tlkvi. 
A kebelbeli telekkönyvvezelő jelentése 

arról, hogy a csikcsicsói közhelyek arányosítása 
folytán  szükségessé vált telekkönyvi átalakítás-
ról készített tervezetet az 1869. évi április hó 
8-án 3679 szám alatt kelt szabályrendelet 1-3. 
§-a értelmében beterjeszti. 

I. 
Hirdetmény. 

Az arányosított csikcsicsói közhelyeket az 
általáuos helyszinelési állapot szerint föltüutelö 
Csikcsicsó község 763 száma tljkvben az A f 
6938., 6947., 6950. hrszám a foglalt  ingatla-
nokra vonatkozólag, ugyancsak a Csikcsicsó 
község 794. számn tjkvben az A f  1, 5241, 
6093/1, 6143, 6191, 6300. 6201, 6'284; 62H5, 
6386,6287,6296, 6401,6405, 6411, 6412, 
6495, 6496, 7497. 6498, 649!), 6500, 6601, 
6602, 6503, 6604. 6505, 6506, 6507, 6508. 
6509, 6610, 6511, 6513, 6513. 6514, 6615, 
6516, 6517, 6518. 6519, 6520, 6521, 6522, 
6523, 6524. 6525, 6526, 6637, 6528, 6529, 
6530, 6531, 6533, 6633, 6534. 6535, 6636, 
6537, 6538, 6580, 6682, 6563, 6600/1, 6702, 
6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6729/2, 6734, 
6741, 6877, 6037, 6951. 7017, 7018, 1019 és 
7286. hraz. alatt foglalt  ingatlanokra vonít 
kozólsg álalakittatik és ezzel egyidejűleg mind-
azon ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886. 
évi XXIX., ai 1889. évi XXXVIII, és az 1891. 
XVI törvényczikkek a tényleges birtokosok tn 
lajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1893. 
évi XXIX. törvénycikkekben szabályozott eljá-
rás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan fogana'.osittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás Csikcsicsó köz-
1906. julina hó 9 i k napján fog  meg-
kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének valamint általá-
ban a helyszíni eljárások foganatosítása  végeit 
Bocskor Antal kir. törvényszéki albiró és egy 
szakközegből álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  felhivatnak 
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott állal jelenjenek meg és az nj telek-
könyvi tervezel ellen a oetaláni észrevételeket 
innál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyvek végleges átalakítása illán a téves 
átvezetésekből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában' többé nem érvé-
nyesíthetők. 

Felhívatnak továbbá 
3. mindazok, akik telekkönyveikben elő-

forduló  bejegyzésekre nézve okadatolt előter-
jesztést kívánnak lenni, hogy a tlkvi hatóságok 
kiküldöttjei előtt a kitűzött halárnapon kezdődő 
eljárás folyama  alatt jelenjének meg és az elő-
terjesztéseiket igasoló okiratokat mutassák fel. 

Továbbá felhivatnak 
3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 

tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okiratok nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX. t.-a, 15—18. éa az 
1889. XXXVIII, t.-c. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel-
mébeu síükséges adatokat megszernzni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldöttek 
előtt igazolják, avagy odahassanak, hogy az 
átruházás létreföttét  a kiküldöttek előtt szóval 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére en-
gedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat 
ezen az aton nem érvényesíthetik és bélyeg és 
illeték engedési kedvezménytől is elesnek. 

És végül felhívatnak 
4. azok, kiknek javára tényleg már meg-

szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilvánköny vileg bejegyezve, 
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingat-
lanok Inlajdonosai, hogy bejegyzett jognak tör-
lését kérelmezzék, illetőleg hogy törlési enge 
dély nyilvánítása végett a kiküldőitek előtt 
jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyeg-
mentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1906. jnnins 1. 

1 - 3 Lánló Gósa 
kir. törvényszéki biró. 

Egy csinosan bútorozott uri garson lakás e 
legszebb helyen, pompás kilátással, I. emeleten, 

utcára, azonnal 

K I A D Ó 
Tudakozódhatni a kiadóhivatalban 

Sz. 834—1906. kj. a- 2 

Árverési  hirdetmény, 
Az alólirt község elöljárósága köz-

hírré teszi, liogv Csobotfalva  közbirto-
kosság tulajdonát képező „Kánánsor és 
Csorba homlok" nevll erdőrészekben futó 
ttlz által szerzett 215 m* haszon fenyőfa 
tömeget 1075 korona kikiáltási ár mel-
lett Csobotfalva  község házánál 
1906. junius hó 25-én d. e. 9 
ó r á t ó l kezdődőleg megtartandó szó- és 
Írásbeli árverésen el lógja adni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénz képpen leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Árverési feltételek  a községi elöljáró-
ságnál a hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

Csobotfalván,  1906. junius 8-án. 
1'  Ifin  Amim, C»t»zcr  J'l. 

körjegyző. bíró, birt. elnök 

A Csíkszeredai Takarékpénztár 
közzé teszi, hogy a Magyar Jelzálog Hi-
telbank 3"'0 os nyeremény-kötvényeinek 
konvertálását vagy azok eladását közve-
títi. Kötvénytulajdonosok kötvényeiket 
legkésőbb folyó  hó 18-ig pénztárunk-
nál letenni szíveskedjenek. 

Csíkszereda, 1906. junius 9-én. 

Az igazgatóság. 
Fennáll 23 év óta. - Betétállománya 1,500.000. 
Kölcsönt nyiţjt jelzálogra és érték-

papírokra. 
Leszámítol váltókat. 
K o n v e r t á l amortizáció'* ós más drágább 

kölcsönöket a (él költsége és utánjá-
rása nélkUl. 

Jelzálogos kölcsönöket a fél  tetszése 
szerinti időközökben és részletekben 
törleszthetők. 

Kölcsönök kamatlába az összeg 
nagyságához képest minden kezelési 
és egyéb költséggel együtt összesen 
ö—6 százalék. 

A pénztár irodái saját házában minden 
nap délelőtt 8 órától nyitva vannak. 

Hirdetmény. 
A Magyar Jelzáloghitelbank 

által kibocsáto'.t 

3°|o-os nyeremény-kötvények 
legközelebb konvertáltatni fognak,  vagyis 
uj, kamatozatlan kötvényekkel cseréltet-
nek ki, esetleg a fél  kívánságára kész-
pénzzel váltatnak be. Felkérjük az enili-
lett sorsjegy tulajdonosait, hogy az ügy-
lett lebonyolítása végett sorsjegyeiket 
l i a l n d é k l n l n n u l adják át nekünk 
elismervény ellenében, mivel jegyzések 
az uj kötvényekre csak folyó  hó 21-ig 
fogadhatók  el. 

Részletes felvilágosítást  készséggel ad 

az Apr T a M p t â r 
részvénytársaság 

2-2 csiksierelai Dókinlésete. 

Hirdetmény. 
A madéfalvi—gyergyószentmiklósi 

vasútvonal építéséhez Csiktnadarus köz-
ség határában szükséges s a nevezett köz-
ség hivatalos házánál közszemlére kilett 
helyszínrajz és összeírásban közelebbről 
megjelölt földterületük  kisajátítása az 
1881. évi XLI. t -c. alapján kereskede-
lemügyi tn. kir. minister urnák folyó  hó 
12-én kelt -J8485 — 906. sz. intézkedésé-
vel elrendeltetvén, esennel közhírré téte 
tik, liogy a kisajátítási eljárás keresztül 
vitelére a közigazgatási bizottság tészéről 
Kovács Antal árvaszéki elnök elnöklete 
alatt dr. Erőss Vilmos és dr. Fejér Antal 
tagokból és Gál Endre jegyzőből álló 
bizottság küldetik ki és a helyszínén 
megtartandó lárgvalás lialárnápjául Csik-
madarason az 1906. év junius hó 
26-ik napjának d. e. 9 órája tű-
zetik ki. 

Miről az összes érdekeltek oly figyel-
meztetéssel értesíttetnek, hogy a Csik-
madnras község házánál közszemlére ki-
tett lielyszinrajzolt és összeírást a tárgya-
lást megelőzőleg 15 napon át betekint-
hetik, liogy a kiküldött bizottság g kisa-
játítás megállapítása lölött akkor is érde-
mileg határoz, ha az érdekeltek közül 
senki sem jelennék meg a tárgyaláson. 

Közigazgatási bizottságtól. 
Csíkszeredában, 1906. évi május 26 

Becze Antal, 
aii» imn. 

kőházakra, szántóföldekre  éa rétek (lege-
lőre). — Közvetít egy elsőrangú bankt'.l 
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt. 

Már fennálló  kölcsönt konvertálok 
és olcsóbb kamatra átveszem. 

Szükség esetben kérem egyszerű le-
vélben fordulni: 

Dresznand  Viktor, 
Xitj/i/nzeben,  LHnxnwli-tUea  17. ns. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
Á csíkszeredai kir. tszék. mint leli k-

könyvi hatómig közbirré teszi, hogy a iisgyszeb, ni 
Szopos Elek, mint háté Róza kiskora ,gyáni.i 
csíkszeredai lakós végrehajtatónak László .In-
/.sefné  szül. Rancz Mária csíkszeredai lakós 
végrehajtást szenvedd elleni 110 korona 14 li'1. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. tőrvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság területén levő Csikszere I 
r. t. város határán fekvő  a csíkszeredai 134. sz. 
tjkvben A -j- 3 rszámu 315 hrsz. szántóra I 
korona, 3 rszám 451 hrsz. szántóra 4 koro.ia 
4 rszám 793 hrsz. szántóra 3 korona 5 rsz^m 
657 hrsz kaszállóra 7 korona. 6 rszám 616 h,*/. 
szántóra 8 korona, az odavaló 208 sz. tjkolc» 
A f  1 rszámu 630, 631 hrsz. alatt foglal 
faházas  beltelekre és szántóra 1440 kori ig 
ezennel megállapított kikiá'tási árban elrendeli<-, 
és hogy a fentebb  megjelölt ingatlanok az 191 KI 
julius. 10 napján d. e. 9 órakor alólinit 
kir törvényszék, mint telekkönyvi balóság ár-
verelési helyiségében (földszinti  37 sz. ajt'i.) 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapít <it 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsáránsk 10°/,-át készpénzben, v». y 
az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzeit ái-
tnlyainmal számított és az 1881. évi noveml • r 
Ilii 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyin!-
nisztei i rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképi s 
értékpapírban a kiküldölt kezéhez letenni, ava:y 
az 1881. LX. t. cz. 170. §. értelmében a I i-
natpéuznek a bíróságnál előleges elhelyezéséi<1 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolg I-
tatni. 

A kir. Iszék, mint tlkvi hálósig. 
Csíkszeredán, 1906. május 10 én 

László 
kir. tszéki birú. 

A osikszeredal m. kir. földmivesiskol  :i 
tejgazdaságában kapható 

csinoB fabödönökbe  csomagolva 

„székely havasi juhturé" 
k l l ó | g r a m m o n k i n t 9 0 filléréi/. 
Ugyanott kapható naponkint t e ţ j ; S 
tehén tej, literenkint 14 fillérjével 

„HERMES" Magyar Altalános Váltóüzlet Részvénytársaság. 
o-os Magyar  jelzálog-Hitelbank 

nyereményköfvények  (konverziója) kicserélése. 
Hivatkozással a Mapyar Jelzálug-Hilelbank által közzételt prospeclusra és az 
Intézetünk réstvételével alakuli symlikatus felhívásaira 

s l í o g - a d . u . i i l £ 

A konverzió ut ján be 
azerzendő 2 drb. 100 ko-
ronás kötvényrészből álló 

óvadékképes 
Magyar Jelzálog -Hitelbank 
sorsjegyek az első 9 évi 

sorsolási időszakban 

évente 6 húzásban 
sorsoltatnak: 

1.100.000 
550.000 
330,000 
200.000 
ioo;ooo 
75,000 

korona fő-  és számos mellék-
nyereménynyel. 

Minden egye* sorsjegy, 
szemben a régi 3°/a-os jel-
zálogsorsjegyek 220 korouás 

legkisebb nyereményével 
legalább 280 koronával sor-
SOltatik kl és ezenfelül  min-
den sorsjegybirlokos ily ki-
sorsolás esetén nyeremény-
jegyet kap, melylyel sz fisz-
•zes nyeremény-húzásokon 
tovább játszik 

j u u l u a h ó 9 - l « l 8 2 - i g 
bejelentéseket a 3°/0-os jelzálog-sors-

jegyek (konvertálására) 

k i c s e r é l é s é r e 
nj nyereménykötvényekre, költség- és 
jutalékmentesen, az eredeti feltételek 
mellett vagyis K. 58.50, le K. 1.50 

kamatmeglérilés fejében,  vagyis 
nettó 57 korona ráflietéa  ellen, 

mely utóbbi összeget kívánságra to-
vábbi intézkedésig 

4 ' j . Y a l e l f i l e K r z z l l k . 

előjegyzéseket 
darabonként 140 koronával 
junius 20., 21. és 22-én 

aláírásra bocsátandó 

uj 100 korona névértékű 
Magyar Jelzálog-Hitel-

bank-sorsjegyekre 
jutalék- és költségmentesen; biztosi 
lék gyanánt darabonként 10 ko-

rona küldendő be hozzánk. 
Űssxebasonliló táblásat a jelenlékenrebb niM (irgalomban levó Imaioiatka lorcjegretröl. 

A Mftjegy  neme évi hnü«ok uáraa IcgklMbb nyer. legugyobb nyer. JeleDlegi árf. 
1864-es sorsjegy 2 K. 400,- K. 300,000 K. 565.— 
1870-es lungyar sorsjegy 2 K. 344,- K. 800,000 K. 4Ü0.— 
Osztrák hitel sorsjegy 2 K. 400 — K. 300,000 K. 475— 
Becsvarosi sorsjegy 3 K. 320.- K. 400,000 K. 52Ö-— 
Pesti liazai clsö takarékpénztár sorsjegy a K. 105.- K. U00,00U K. 145,— 

6 L M - r í inn nnn _ ^J^H-" "> Magyar lelxálos-HltelbanU komnloillii lorciegr 
Maerar Jelzáloe-Hilelhanki ni sutecriiitMÍlis sorsjegy 3 

10,- L L100.000,- K. 31L-
L 1 4 0 - L 1.000,000 - K."îîi>?L 

Kegi sorsjegyek kicserélésére ugy, mint ujak jegyzésére vouutkozó kimerítő hivata-
los prospektusokat ingyen és bérmentve küldünk. Felvilágosításokkal készségesen 

szolgálunk. 
magyar jelzálogsorsjegyeket  és nyereményjegyeket  szigorúan 

a napi áron adunk  és veszünk. 
„HERMES" Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság 

Budapest, V.,  Dorottya-utca 8., hivatalos kioserólósi és aláírási hely. 

Nyomatott Sivnbada József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 

Az 
aláírásra bocsátandó 

100 K. n. é. 

óvadékképes 
Magyar 

Jelzálog-Hitelbank 
sorsjegyek 

as első 9 évi sorsolási idő-
szakban 

évente 3 húzásban 
sorsoltatnak : 

1.000,000 
500,000 
300,000 

korona főnyereménynyel  és 
100,000 
50,000 
30,000 

koronás és számos egyéb 
melléknyereménynyel. 

Minden egyes sorsjegy 
legalább 140 koronával 
sorsoltatlk kl és ily kisor-
solás esetén a sorsjegy-birto-
kos egy nyereményjegyet kap 
mely az összes nyeremény-
húzásokon lovább játszik. 




