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C S Í K I l a p o k 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
• i T o b o d i J i m t könyv- éa p i p i r k a m k e d i n , 
hová « lap szellemi részét [lletA mluden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is ktjlüandök. 

• • Telefon  hívószám 2. 

Egres lap árm 20 flllér. 
hirdetési di| elíie lizetendí. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

t'GYVÉD. 

Nyilttérlcikkek soronkint 
40 fillérért  kfizSltetoek. 

Megjelenik minden a a e r d á n . 
Elöflaetésl  ar: Égési évre 8 kor. (Kolloidra) U kai. 

Félévre 4 kar. Negyedévre 2 kar. 
Hirdeti»! dijsk a l e g o l o a ó b b a n ssáml 

Késiratok nem adatnak vlssaa. 

Uj esztendő. 
Ismét egy év merült a mulandó-

ság nagy tengerébe . . . Egy év, tele 
tanulsággal és tapasztalattal Láttuk is-
mét, hogy 1907-ben Kr. után — hiába 
vártunk életet, feltámadást  Volt ugyan 
benne húsvét, föltámadás  — az nem 
volt. . . 8 talán nem is Ie9z soha ?! . . . 
SOtét pesszimizmus 01 a lélek mélyére, 
ha az e s z m é n y i s é g hanyatlását, az 
ideális goudolkodás kihalását látjuk s 
ennek következtében a társadalom ál-
talános dekadenciáját, korrumpált álla-
potát. Nincs gondolat, nincs szó és 
nincsen cselkedet, melynek mögötte 
ne vigyorogna titkon, rejtve az emberi 
Ö n z é s n e k lappangó démona... Pedig 
ez az igazi haladásnak, a szeplőtlen 
kulturának ellensége, akadálya és örö-
kös veszedelme. Nem irok szociálpoli-
tikai tanulmányt s igy nem terjeszked-
hetem ki azon okok magyarázatáru, 
amelyek — az ideális gondolkodás és 
érzés hiánya folytán  — a társadalmi 
hanyatlást és nyomort szQlik; hanem 
egyszerűen rámutatok a s z o c z i á l i z -
musra , a tömeg elégedetlenségére, 
mert a mélyen látó elmék bizonyosan 
többet látnak ebben a veszedelmes kór-
tünetben a plebejusok és patríciusok 
között feuálló  természetes ellenszenvnél. 

Az a gondolatom van, hogy a töke 
uralma és önzés szoros kapcsolatban 
állanak egymással... TObb s z e r e t e t 
kell a szivekbe! De a szetethez, az 
önzetlen, makulátlan, tiszta szeretethez 
ideálizmus kell I Eszményi érzés és 
gondolkodásmód kell hozzá; ami nélkül 
csak á l l a t i szeretetről beszélhetünk, 
ami az érzékek nemtelen vonzalmában 
áll. Ez a leghitványabb önzés, a lélek 
rabsága. Ez a Bródy-féle  világnézet! 
Tiszta, önzetlen, lelki szeretet kell az 
emberiség pszihéjébe s akkor meg lesz 
oldva a társadalmi kérdés. 

Legyen ez az uj eszteedő — Kr. 
után 1908. — közeledés a tiszta, sze-
rető szivek társadalmához, amely tár-
sadalomban a názáreti ácsmühelybcu 
növekedett Istenembernek magasztos 

törvényei óvják a szegényt s hordoz-
zák magasan a gazdagoknak Istentől 
áldott, szeretettől megszentelt szivét! 

Azt mondom tehát, ainit II. Vilmos 
császár mondot egyik liires beszédét, 
a poroszoknak: „Vissza a k e r e s z t -
hez!" S a bizony bölcsebbet, állam 
férfiúhoz  éH uralkodóhoz méltóbbat nem 
mondhatott volna. Krisztus Jézus szent 
keresztje a szeretet csodája. Ö volt az, 
aki — Isten létére — kinliulált szen 
vedett az emberiségért. Szeretetből tette 
Ő és szeretetből tette az atya „Mert 
ugy szerette Isten e világot, liogy »z 
ó egyszülött Fiát adá, h >gy minden, uki 
hisz el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen ! . . . 

A modern ember azt hiszi, hogy 
az evangéliumgt már ellökheti magá-
tól, mert az avult és értéktelen. S lám. 
éppen u keresztben, az evangéliumbau 
van az igazi üdvösség, az emberi társa 
dalom boldogsága; inert a szent kereszt-
fáról  a Szeretet,  az Élet  és  az Igazság 
fénye  sugárzik felénk.  Megvetettük s 
az ideálizmus az élet piaczárói a temp-
lomokba szorult és imc, most vesszük 
észre kolosszális tévedésünket. Az öu-
magától megcsömörlött, meghasonlott, 
ezernyi sebből vérző társadalomnak 
szentelt vizre van szüksége!.. . Lám, 
lám, keztyüs krávátli, finom  mosoly és 
— káviár még sem elegendő az etnberi 
boldoguláshoz!... Ha szivünk ki van 
finomodva,  ha nincs banuíluk szeretet, 
hiába minden igyekezet'. 

Az Önzetlen szeretethez pedig li i t 
hell, v a l l á s kell; hiszen csak ez le-
het amannak egyedüli, bfztos  és ren-
díthetetlen támaszu ! 

A megfeszített  Istent fel  kell emelni 
a jelenkor piedesztáljárá s büony mon-
dom — boldog lesz az uj esztendő! 
Boldog lesz a társadalom! Uoldog lesz 
a haza! Földes  Zoltán. 

Fájó igazságok. 
Glosszák a székely vasút megnyitásához. 

A madéfalva—  gyergyószeiitniiklósi 
vasút vonul megnyitása alkalmából a 

baróti helyi lapban egy cikk jelent meg 
Mindjárt hozzá fűzhetjük,  hogy egy ko-
moly, tartalmas ós feltűnést  keltő cikk, 
amely a lokálitáson tul val hivatva ér-
deklődést kelteni. A Székelyföld  és né-
pének elhagyatottságáról, nyomorúságos 
istápolásáról szól a kérdéses közlemény, 
amelynek egyes passzusait alább érde-
mesnek tartjuk leközölni, 

íme: 
Amikor már a legkezdetlegesebb beren-

dezésű vicinálisokat is felszerelték  a legmoder-
nebb berendezésekkel, amikor körülbelül a gőz-
Uzemü vasút is a fejlődésének  talán már a 
tetőpontját érte el és lassanként átengedni kezdi 
a tökéletesség elsőbbségét a villamos erőnek, 
akkor nyílott meg a mappákon oly hosszú 
ideig fehér  folttal  szereplő nagy vidéken, a 
Székelyföld  természeti kincsekben gazdag és 
jelentékeny részén, a legújabb kor kultúrájának 
ütőerét jelentő vonal: a gyergyói vasul. 

Magyarországon ez volt eddig a legizo-
láltabb terület, az ország vérkeringéséből és 
hálózatából kikapcsolt, kirekesztett vármegye. 
Tibet; amelyet csak magas hágókon expedició-
szerü felszerelésekkel,  jármüvekkel lehetett ineg-
közeliteni s amelyből az emberek sem moz-
dulhattak ki a szomszéd vármegyébe másként, 
csak ha több heti távollétre készülődtek fel. 

Örömtüzeket gyujtottak-e Gyergyóban, 
nedvesek voltak-c a szemek, amikor az első 
vonal berobogott? nem tudjuk! De hogy azok 
az időközben kopárrá lett szirtek a szemrehá-
nyás bizonyos nemével néztek alá a megnyitó 
úi.iicpii siclö nutubiiilásűkra, az valószínű, és 
hogy a keserűség szavát sem fojthatjuk  cl ezen 
ünnepélyes és örömnek szánt alkalomnál, — az 
következik a Székelyföld  mosloha helyzetéből, 
abból az általános szituációból, amelyben min-
den dolgunknál, minden természetes és jogos 
vágyunknál csak a nagykésőre érkező jóindu-
lattal találkozunk. 

Nem olyan könnyű dolog napirendre térni 
ezek fölött  és hozsannával fogadni  azt a bero-
bogó vonatot, inely behatol e magyar Tibetbe! 
Hiszen a tibeti fennsik  sem megközelithetlen 
sziklavilág többé, azt is átlépte már az angol 
úttörő szellem SZÍVÓS akaratereje, mely még 
Ázsia belsejében sem engedeti létezni oly terü-
letet, melyből az európai civilizáció kirekesztve 
lenne. Elfog  a keserűség, ha arra gondolunk, 

hogy minálunk is a tibeti expedíció erőfeszí-
téseivel egy időben érkezett a civilizáció nél-
külözhetetlen eszköze, a magyar haza egyik 
legszebb, természeti kincsekben legáldottabb 
és lakosság tekintetében legértékesebb terü-
letére ! 

Vegyük elő a mappát és elmélkedjünk! 
Negyven esztendő múlott el, hogy alkot-

mányos életünkkel visszaszereztük önrendel-
kezési jogainkat is és szabad cselekvőképessé-
günkhöz jutottunk. Negyven év alatt nagyot 
haladt az ország. Rozoga viskók helyén ragyogó 
paloták emelkedtek, a sáros, szemetes emberi 
tanyákból büszke metropolisok lettek és a meg-
közelithetlen sziklatorlaszok nem torlaszok 
többé, száguldó vonatok robognak rajtok; a 
hová a zsákmányával siető sas, mint a legbel-
sőbb rejtekébe húzódott, ott az emberi kénye-
lem kéjlakai gyűjtik egybe a pihenni, az erő-
södni és a sassal együtt a világ zajától elrej-
tőzni vágyó embereket; a falusi  iskolák sötét 
pajtákból a tudományt minden eszközében hir-
dető. szemléltető, oktató csarnokba vonultak és 
amiről negyven év előtt élő költők még csak 
álmadoztak, ami leikök világában még csak 
zsongott, mint egy szép álomkép, — azt meg-
valósítva, életre keltve látjuk mindenfelé. 

És e negyven év Nemtöje amig varázs-
pálcájával végigjárta az országot és tandérala-
kulásokat, átváltozásokat létesített; amigépitett, 
alkotott mindenfelé;  amig a parlagon heverő 
kövekbe milliókat rejtett; amig a föld  mély-
ségéből felfakadó  forrásokból  a jólétet nyújtó 
erőket is ontotta: — azalatt a Székelyföld 
mĉ iiidüidt szép csendesc-n a maga egyszerű, 
kezdetleges állapotaiban, amelyben haladás-
számba ment az is, ha a lehulló vakolatot fel-
frissítették,  a korhadt faoszlop  helyébe másikat 
tettek, a sülyedő utvonalat feltöltötték  és az 
eltört petroleumlámpást kicserélték. 

A Székelyföld  körül forrott,  fejlődött  az 
élet. A Székelyföld  körül épült a vashálózat, 
mely a kívülünk állókra a civilizációt, mireánk 
nézve pedig a khinai falat  alkotta. S amikor 
a csiki székely még egy véka törökbuziért 
áruba bocsátotta őseitől reámaradt gyönyörű 
ős fenyveseinek  holdszámra terjedő dominiu-
mait, mert azoknak értékét sem a jelenben, 
sein a távolabbi jövőben nem látta: azalatt 
százezrek forogtak  az ilyenek értékesítéséből 
az ország más részeiben. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A i t a r a i i i k . . . 

Kis falunkban  harangoznak, temetnek. 
Ide hallik sírása a menetnek. 
Azt mondják, hogy Balog Esztert siratják, 
Hogy egy legény 
Könnyes szemén 
Balog Eszter keszkenőjét ott látták. 

Kis falunknak  ismét húzzák harangját. 
Harang szara muzsika Bzót hallat át 
Azt mondják, hogy eaküvó van odaát, 
Hogy a leány 
Fehér nyakán 
Balog Eszter keszkenőjét ott látták. 

Koncz  Jáoos. 

K i t a i x t M b . 
— A .Csíki Lapok" eredeti tárcája. — 

Irts: Palatínus Jóaaaf. 

Ketten Ilitek a vadszőlővel árnyékolt 
szellős verandán. Az öreg Benedekfalvi  nemes 
földesúr  és fia  Gábor. Utóbbi vitte a Bzót. Ke-
serű lemondás rezgett ki minden szavából. 
Az öreg pedig leborgasztott fejjel,  komolyan 
hallgatta. 

— Minek is arra szót vesztegetni, atyám, 
hogy én ittmaradjak ? Hogy ezerszeresen éres-
sem ail az őrületes fájdalmat,  mely reszke-

tegben tiirtj:! minden részét valómnak, mióta 
Vilma elhagyott 

Utolsó szava elcsuklot az életerős, ha-
talmas fértinuk.  Szeméhen kúny rezgett, s hogy 
gyengeségét eltitkolja, arezát közé fúrta  a 
vadszóló leveleinek és kitekintett a messze-
ségbe — Mindenütt, nmerre ellátott, serény 
munkások dolgoztak, dalolva, kedvvel. Csak 
tőle tagadta meg a sors a boldogságot, csak 
tőle rabolta el az életkedvet. Pedig ha gaz-
dagságot szeretné, talán boldog is lehetne. Oh, 
a jólét, a pompa, a fény  sokakkal elfeledteti 
a bántódást, a fájdalmakat.  D.; neki érzó szive 
van. 8 mit ér akkor minden, ha az érzó sziv 
nem nyugodt, mit ér a« egész mindenség, ha 
egy nincs, aki a mindenséget pótolná: Vilma, 
a fesló  bimbójában letört virág, a bálványo-
zásig szeretett Hatalon elhunyt hitves. 

Amint kissé magához tért a megindult-
ságból, atyja felé  fordult,  Szólni akart, de nz 
megelőzte: 

— Egyetlen fiam  vagy, nekem már nincs 
senkim. Talán holnap, talán holnapután már 
itthagyom a földi  nyomorúságot. Ks te el akarsz 
hagyni, örökre búcsút akarsz venni hazádtól, 
hogy feledhess.  Nem azért akarlak megakadá-
lyozni szándékodban, hogy talán legyen, aki 
halálos ágyamuál megkönnyezzen; nem azért, 
hogy talán kikisúrj utolsó utamra; nem azért, 
mert talán nem méltányolom fájdalmadat,  csu-
pán azért, mert idekötnek az édes emlékek a 

boldog tnultbó1. Ks ittliasynád-u feleséged  sir-
domliját. melyen mihamar elhervadnának a 
frissen  ültetett virágok. 

— Hagyd el atyám! A mult boldog em-
lékei s az a viráeos Fiihalom ülnének meg, 
ha még sokáig ittmaradnék. Elmegyek messze, 
soha nem látott idegenbe és addig bolyongok, 
mig testem össze nem roskad, niig lelkem 
el nem hamvad a fájdalomban;  mert elvisel-
hetetlen az egyedüllét. Az elhagyatottság min-
den pillanatában ugy érzem, hogy nz őrület 
környékez. Minden legyek, csak élőhalott ae 
és itt ne ! . . . 

— Csillapodj, édes fiam!  Az idő ittbon 
is idő és megyójeyitja a sebedet. Azutáu meg 
ne haragudj... Tudom, hogy mindened volt 
Vilma. Azt is tudom, hogy sohasem szerettük 
azt szívből, igazán, akinek az elvesztését pó-
tolhatjuk. Azért, lásd, az én meggyőződésem 
az, hogy '.(Invel talán még olyan is akadna . . . 

— Ne tovább ezt, atyám, ne tovább! 
Tudom, mit akarsz mondani. Tévedsz feltevé-
sedben. Oly mérhetetlenül messze áll már én 
tólem minden asszonyi teremtés, mint a világ-
űrben egymástól a csillagok. Vilma képe örökké 
és kítörUlhetetlenül él lelkemben, oda többé 
lény be nem hatolhat Vilma, Vilma, édes 
mindenségem, miírt in hagytál el, miért vol-
tál hozzám oly kegyetlen I . . . 

És amint kitört belőle a zokogás, újra 
elfordult  Fejét ráhajtotta a veranda párká-

nyára és ugy sirt, mint egy gyermek, kit leg-
kedvesebb játékszerétől fosztottak  meg. 

Az apa egyideig tanácstalanul nézte ver-
gődő fiát.  Majd odalépett hozzá s reszkető ke-
zét a vállára tette. Azutáo nyugodtan benilt 
hozzá kérő, Bzelid hangon, mint a gyengéd 
anya szerető gyermekéhez. 

— Én édes fiam,  Gábor! Nyugodj meg 
a változhatatlanban. Nézd, én nem állok ntatba. 
Menj, amerre a szived vonz. Menj feledni, 
gyógyító irt keresni sebeidre. Messze idegen-
ben szép lehet a természet, elragadóan szép; 
ki is tagadhatná ezt És ki tudja, hátha i t t 
vergődő szivedet nem hagyja üresen a termé-
szet szépsége. Tudok erre erre példát is. Nem 
is kell messze mennem, csak egyik ősünkig. 
Benedekfalvi  Boldizsárig. — A szerencsétlen 
kimenetelű trencséui ütközet után történt, 
hogy a nemes gárda tagjaival követte a feje-
delmet Lengyelországba. Bujdosott a szâaş 
udvarnál, a francziák  hazájában, majd Ro-
dostóba kertit le. Törökországban családot is 
alapított Hazájába már uem térhetett vi l lá-
dé fiainak  azt hagyta örökül, hogy maradi*" 
nak hü gyermekei hazájuknak. Egy izben meg 
is látogatta Benedekfalvát  Kötelességei ugyan 
visszaszólították török1 földre,  de srive-lelke 
visBzavágyódott A szeretetnek azzal á hevé-
vel esllggött az ősök szülőföldjén,  mely föltar-
tóztathatatlanul hívta vissza ölébe. Nem volt 
lelke számára megelégedettség, boldogtág e 
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És e negyven ív alatt magyar kormá-
nyok intézték a magyar haza sorsát és fejlesz-
tették, erősítették á magyar állameszmét ugy, 
hogy a magyar állameszme viaskodik, a ma-
gyar nemzeti érzelem irtózatos küzdelemben 
vérzik idehaza, az ország szivében és a peri-
fériákon  mindenfltt! 

Ha nem lett volna az itt élö lakosságnak 
semmi terménye, semmi értékesíteni valója; 
ha nem lett volna semmi más szerepre hivatva, 
mint csupán arTa, hogy itt e nemzetiségileg 
tarkított országrészben képviselje a magyar 
állameszmét; hogy e határrészletre települve, 
községeket alkosson, amelyekben megőrzi ma-
gyar karakterét, ápolja, fejleszti  nemzeti ínyel-
vét és folytatja  munkával, hazafias  lelkületének 
teljes erejével, nemzeti öntudatának SZÍVÓS 
akaraterejével azt a gyönyörű missziót, amelyre 
— nem tudhatjuk: tudatosan-e, véletlenül-e, 
a sors kényszeréből-e, de ide rendeltetett, — 
még ez esetben is súlyos mulasztás terheli e 
negyven év alattmOködő kormányok mindenikét. 

Nagyméltóságú, Kegyelmes és Méltósá-
gos Urak I 

Budapestről Csíkszeredáig hosszú az út. 
A robogó gyorsvonat a szélvész erejével szá-
guld és mégis későre érkezik ide. A nap meg-
járta a nyugati féltekét  és feltűnt  a székely 
bérceken, amikor a nemzetiségi gyűrűbe értek ; 
delelőn áll, amikor a Székelyföld  első bástya-
fokait  megpillanthatják és jólétben fürdőző,  fé-
nyes otthonjukból int bucsut, mikor a Székely-
föld  szivébe értek. 

S mikor ezt a hosszú utat kényelmes 
szalonkocsijaikban megteszik: e hosszú uton 
leikök nem foglalkozik  azzal a tüneményes 
problémával, hogy ez a nép, mely ide van 
szorítva, melyei olyan mesterségesen rekesz-
tettek ki minden szerves kapcsolatból, amely 
körűi oly félelmetes  tömeg él, konspirál, gya-
rapodik, fegyverkezik  a nemzetiségeknek — 
mégis hogyan, miként állhatta meg ezt a he-
lyet olyan teljes erőben, olyan impozáns lán-
czolatban ? 

Ráérnek! Nem elmélkednek fölötte? 
Nem érzik-e azt, hogy e nép talán még-

is csak érdemes ana, hogy egy-egy minisz-
teri hivatalnok érette megszakítsa a budapesti 
örömteljes klubéletet és elfáradjon  ide mihoz-
zánk, az európai Tibetbe, hogy megismerje 
lelkűnk vágyait, megértse évtizedes sérelmeinket ? 

Negyven év elrepült fölöttünk  ugy, hogy 
a székelyekről csak a geográfiai  tankönyvek 
beszéllek. Az idő repült, évek leltek s amit 
az egyik év elejtett, bíztunk abban, hogy meg-
hozza a másik. De nem hozta meg! S a szé-
kelyek szép csendesen maguk is elfelejtkeztek 
arról, hogy a világversenyben lemaradlak, le-
szegényedtek, a szemök hozzászokott a kicsi-
nyes dimenziókhoz, s míg a nemzetellenes 
kormányok idején a nemzeti ellenállás legbe-
csesebb katonája volt, a negyven évi magyar 
kormányok alatt nemzeti öntudata elernyedt 

és a stratégiai ponton álló székely vándorútra 
indult. 

A gyergyói vasút megnyitásakor lelkünk-
ben forrongó  gondolatok a lázangó erők erup-
ciójávat működnek. Izgatni szeretnénk! Fel 
rázni fásultságából  a székely népet, félelmetes 
erővé tömöríteni az egész vonalon! Mert nem 
lokális politikáról van itt szó, — de egy or-
szág saját jól felfogott  érdekei azok, amelyek 
lelkűnk minden sérelmét a lázongó indulatokba 
kergetik. 

Nemzeti politikát csinálunk ugy, hogy a 
nemzeti politika e kipróbált katonáit, az er-
bérczes haza ngyedüli magyar népét leszegé-
nyiljük, elhagyjuk stratégiai pozícióból elszé-
ledni engedjük? Mulassanak a magyar hazát 
alkotó határon egyetlen egy oly vidéket, ahol 
ennyi igazlelkü, fajilag  tiszta, okos, értelmes 
magyar erő állana koncentrálva? Nemzeti ki-
rályaink bölcs politikája rendelte ki e népet 
ide és e nép itt maradt! Századok viharai zaj-
lottak le fölötte,  gyilkos erő emésztette a ma-
gyar erőt mindenütt s e nép nem mozdult 
meg, e nép nem adta fel  pozícióját, e nép 
nemcsak önfeláldozó  katonája volt nemzetének, 
de győzelmes katonája is; e nép nem hátrált, 
e nép nem esett el, e nép túlszárnyalta a francia 
gárda világcsodálta erényeit. 

A szeműnkbe felszökő  könyek mégsem 
az öröm, de a keserűség könyei! Bizony si-
rathatjuk az elveszett időt, sirathatjuk az el-
kallódott erőket, sirathatjuk az elvcrzést. 

A kormányt képviselő államtitkár biztató 
szép szavakkal hivja tettre, munkára a széke-
lyeket, hogy a vasút által most már értékké 
fejleszthető  természeti kincseket használjuk fel 
és lépjünk be a Hóreb hegyéről az Ígéret föl-
djére is. 
Milyen más lett volna, ha ez a beszéd ezelőtt 
harmincz esztendővel hangzik el, amikor még 
büszkn hordozták a bérezek fenyőkoronáikat, 
amikor még nem tizedélte meg a falvak  ősi 
erejét a kivándorlás pusztító epidémiája! 

Nagy mulasztások óriási tőketartozásának 
csak egy részletét törlesztette le a magyar 
kormány. Megkapjuk-e a többit, vagy ismét 
csak negyven év múlva? 

Ha máskor nem, legalább olyankor, ami-
kor a körülmények ugy hozzák magukkal, 
hogy ide utaznak, a hosszú uton elmélkedje-
nek a székelyekről, Nagyméltóságú, Kegyel-
mes és Méltóságos Uraim ! H. 

KÜLÖíNFÉLÉK. 
— Csikmegyei tüdőbeteg. A Csík-

szereda városban megalakult és szorgal-
mason munkálkodó József  kir. herczeg 
szanatórium egyesületnek áldásos műkö-
dése már is eredményesen jelentkezik. 

Ugyan is a központi elnökség folyó 
1907. évi december hó 23-ról kelt leira-
tában a helyi elnökséget arról értesiti, 

helyen kivlil. — De nem kell annyira gem ka-
landoznom. Magam is sokfelé  bolyongtam a 
nagy világban. Hasonló sorcsapás sújtott, mint 
téged. Kppen akkor, mikor anyád, — akit te 
nem is imertél — megadta neked a földi  létet. 
Bolyongtam szerte czéltalanul s még betegeb-
ben tértem vissza. Az a régen behorpadt sir-
halom gyógyított csak meg. Mig messze vol-
tam tőle, az volt minden óhajom, hogy még 
egyszer láthassam. Megtörtént. Ks amint na-
ponkint meglátogattam azt a csöndes sirdom-
bot. ugy tetszett, mintha az alatta nyugvó 
megmozdult volna. A nehéz rögökön, a ko-
porsó érczfalán  keresztül hallottam sóhaját, 
könyörgését. Tudom, hogy értem imádkozott, 
hogy elviselhessem az égő fájdalmakat  melye-
ket halálával okozott Imája hatott is: meg-
gyógyultam. Azóta minden vágyam, hogy itt 
élhessek, itt halhassak meg és ameddig elkö-
vetkezik az a pillanat, egyik ugy teljék el 
fölöttem,  mint a másik. 

Itt sittnetet tartott az apa. Beszéde mintha 
hatott volna. Gábor láthatólag lecsendesedett. 
Föl&lt éi Imbolygó léptekkel indult meg a 
százados fákkal  szegélyezett park felé.  Nem 
szilt, hogy hová megy; de az apa sejtette és 
követte lépteit. Amint a veranda lépcsőjéhez 
értek, ismét beszélni kezdett az előbbi szelid 
hangon: 

— Lásd, édes flam,  ameddig most itt 
ellát a szem, ai én világom és ugy kellene, 
hogy a tiéd is legyen. Ez az ódon kastély, 
amit a nagy városban, mint idomtalan, ormót 
lan ócskaságot, talán már régen kisajátítottak 
leromboltak volna; de amely nekem többet í 

ér a világ leghíresebb palotáinak összességé-
nél, mert itt születtem ég itt születtek őseim, 
talán már hetediziglen. De nemcsak bennem 
gerjeszt kegyeletet ez az ósdi hoz, hanem 
mert az ösi, a múltban gyökerező tekintély 
elpusztithatatlanságúnak szimbóluma e vidék 
népében is, mely szinte áhítattal mondja ki 

nevét, a nevem. Azután nézd ezt a száza-
dos fáktól  árnyékolt kertet, melynek pázsitos 
utjain tanultak őseim éB te is járni. Arrább 
messzeb a hullámzó kalásztól ringó földek, 
vadvirágos mezők, kékló hegyek alján elterülő 
fehér  falvak,  zuhogó patakok: mind, mind 
azt BUsogják, hogy ez az én világom, melybe 
régesrégen beleszőttem ábrándjaimat minden-
ről, ami az életet édessé, végigélésre érde-
messé teszi, melyen mindig rajta a bűvös va-
rázgu káprázat, amit az én ifjúi  szemeim lát-
tak felette  reszketni, s amely, ha az emberi 
kor legvégső határáig Jutok, akkor ia vissza-
hozza nekem az én ifjúságomat.* 

A lelkesedés hangjából hirtelen alászál-
lott A park végére értek, ahol a magas vas-
rácscsal elkerített és megroskadt keresztU sír-
halmok között frissen  hantolt sir domborult. 

— Mindaz, amit elmondtam és az a ré-
gen behorpadt sírhalom, ezek alkotják az én 
világom . . . — Bohajtott az ezllstös-haju Bene-
dekfalvi. 

A fla  pedig csak erőtlenül hallott a vi-
rágos sírdombra 4b agy zokogta csendes fáj-
dalommal: 

— Igaaad van, atyám. Ez meg az én 
világom 1... 

hogy egy teljesen ingyenes helyre, egy 
csíkszeredai tüdőbeteg felvételét  határozta 
el, melyre a javaslatot az elnökség pár 
nap alatt meg is teszi. 

Támogassuk tehát sziwel és lélekkel 
a József  kir. herczeg szanatórium egye-
sületet, mert íme a filléreinket  a csiki 
tüdőbetegek ingyenes ellátása és gyógy-
kezeltetésével busásan vissza fizeti. 

Áldozzon ki-ki vagyoni tehetsége 
szerint! 

Halálozás. Özv. Vikol Jánosné. má-
sodszor férj.  Konrád Gyuláné szül. Fejér Mari 
folyó  hó 18-án Csikszépvizen meghalt. Nyu-
godjék csendesen az életben oly sokat szen-
vedett de jótékonyságáról és áldott jó szivéről 
messze híres úrnő. 

— Kétszáz millió az államvasutakra. 
Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter igen 
fontos  törvényjavaslat tervezetével foglalkozik. 
El akarja hárítani azokat a forgalmi  akadályo-
kat, melyek az utóbbi években sok panaszra 
adtak okol. Az előirányzott összeget három 
évre arányosan fogja  felosztani  és vasúti sinek 
vásárlására, uj vágányok építésére, a hálózat 
kibővítésére, pályaudvarok és állomási épüle-
tek építésére és részben uj mozdonyok és 
vasúti kocsik beszerzésére fordítja.  A felmerült 
vasúti munkálatokat a sürgősség szerint már 
a jövő évben megkezdik, mert a miniszter még 
januárban a képviselőház elé terjeszti a két-
száz milliós vasúti beruházásról szóló törvény-
javaslatot, hogy a vasúti forgalom  rendes lebo-
nyolítását mielőbb biztosithassa. 

— Kinevezés. Kállay Ubul főispán  Mi-
hály József  kolozsvári rendőrfogalmazót  kine-
vezte Gyergyószentmiklósra rendőrkapitánynak. 

— Közvacsora. Az árva- és szereletliáz 
javára 11-én, a »Vigadó* termeiben rendezendő 
közvacsora érdekében nagy tevékenységet fej-
tenek ki hölgycink a kiváló elnök Kállay Ubulné 
támogatása mellett. A »Vigadó« nagytermében 
díszes sátrakban fogják  árusítani az úrnők a 
különféle  hideg ételeket, tésztákat, szivarokat 
borokat. Az est fényét  érdekesen összeállított 
müsorozat fogja  emelni. Gyűjtsük tehát addig 
össze filléreinket  és áldozzuk a szegény árvák 
menhelyének megalapítására, mert minden fil-
lér, amely c nemes cél érdekében a jótékony-
ság oltárára esik előbbre viszi az ügyet. A na-
pokban kibocsájtott meghívók, közelebbről 
meghatározzák az estély sorrendjét. 

— A népművelés Magyarországon. 
Hamburgban egy uj irodalmi vállalat indult 
meg Schultze és Hamdorf  tanárok vezetése 
alatt. »Az összes kultumépek népművelési ügyé-
nek arkivuma* címmel. Az első kötetben ben-
nünket közelről érdeklő cikket látunk, címe: 
Magyarország továbbképző intézményei az 

iskolán kivül;« szerzője Déri Gyula. 
A német folyóirat  egész kultur történel-

műnket is a németül olvasó európai közönség 
elé tárja, annak igazolására, hogy Magyarország 
egészen a török hóditások idejéig egy színvo-
nalon állott tudományosság és közoktatásügy 
dolgában a nyugat-európai államokkal. Ismer-
teti mai népművelési intézményeinket is, me-
lyek éppen olyan modern iránynak, mint kül-
földön  és az clcrt eredmény teljesen kielégítő. 
E téren kiemeli Wlassicsnak, Darányinak és 
Molnár Viktornak a népműveltség terjesztésére 
szolgáló gyakorlati ötleteit és alkotásait. Ben-
nök buzgó harcosokat lát a népműveltség ér-
dekében. 

— Ingyenes Jogvédelem. Darányi Ignác 
földmivelésügyi  miniszter igen fontos  intézke-
dést tett a székely nép érdekében, mikor a 
székelyföldi  miniszteri kirendeltségét utasította, 
hogy a tapasztalatlan székely nép ingyenes 
jogvédelméről gondoskodjék. A kirendeltség 
már megtelte a szükséges intézkedéseket, me-
lyek lényegükben a következők: a hét két nap-
ján csütörtökön és szombaton délelőtt a szé-
kelyföldi  miniszteri kirendeltség által díjazott 
ügyvédek díjmentesen adnak útbaigazítást és 
tanácsot minden jogi, telekkönyvi szerződés-
kötési, birtokszerzési, adózási, közigazgatási stb. 
ügyekben és ingyenesen megszerkesztik az ilyen 
hatóságokhoz intézendő kisebb beadványokat. 
A pereskedésre ez az intézkedés senkit sem 
fog  sarkalni, mert perek vitelére ingyen ügy-
védet nem adhat. Minden székely földniives 
ember, aki valamelyes jogügyletet, szerződést 
kötni, birtokot szerezni, kölcsönt felvenni,  vagy 
töröltetni óhajt stb. aki rendezetlen telekköny-
vét, adóügyét vagy bármely olyan dolgát ren-
dezni óhajtja, amiben ö maga járatlan és ami-
ben eddig hozzá nem érrtők tanácsára és segít-
ségére támaszkodott, költség nélkül megkapja 
a szükséges útbaigazítást és segedelmet. 

Értesítést A szülők és érdeklődők tudo-
mására hozzuk, hogy a helybeli polgári leány-
iskolába a tanítás 1908. évi január 7-én veszi 
kezdetét. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi minszter Györgypál Károly aldobolyi ál-
lami elemi iskolai tanítót, a csikszentdomokosi 
állami elemi iskolához helyezte át. 

— Kinevezés. Györffy,  Zoltán gyergyó-
szliniklósi kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító 
dijnokol, a szentágotai kir. járásbírósághoz, az 
igazságügyminiszter imokká nevezte ki. 

— Fogaras vármegye 1907. évi decem-
ber hó 23-án tartotta tisztújító közgyűlését. A 
választások egyhangúlag történtek. Alispán lett: 
Belli Sándor. Főjegyző: Benedek Artliur. Első 
aljegyző: Jeney Kálmán. Árveszéki elnök: Bocs-
kor Ádám, vármegyénk szülöttje. 

— Uj gimnázium. Folyó év szeptember 
hónapban a gyergyószentmiklósi polgári isko-
lát gimnáziummá alakítják át. Evvel az intéz-
kedéssel a gyergyóiak régi óhajtásuk teljese-
désbe fog  jutni. 

— Egyházmegyei zsinat. Majláth Gusz-
táv Károly gróf,  erdélyi püspök körlevélben 
közölte egyházmegyéjének papságával, hogy 
zsinatot fog  tartani. A zsinat megtartását az 
apostoli szentszék is állandóan sürgeti. E fő-
pásztori szándékomat mult év december hó 5-én 
tartott nyilvános szentszéki ülésen ki is nyil-
vánítottam s azért közlöm a tisztelendő világi 
és szerzetes papsággal, hogy ki-ki foglalkozzék 
a tárgygyal, erre vonatkozó eszméit, kívánsá-
gait, javaslatait elméjében érlelje, jegyezze fel, 
hogy alkalmas formába  öntve, ez által hozzá-
járuljon a zsinati tárgyalások jó sikeréhez. 

— Szülői gondatlanság. Ferencz Elek 
zsögödi földmives  felesége  a faluban  egyik is-
merősének segített mosni. 4 éves kis fiát  apó-
sára hízta. Szerencsétlenségére a korcsma közel 
volt és az öreg itt jól beszedett az italosból; 
eközben kis unokája magára hagyatva a tűzhöz 
közel ment és annyira öszeégell, hogy sebei-
ben meghalt. A bizottság Csíkszeredából kiszál-
lott, hogy megállapítsa kit terhel a felelősség 
a vétkes gondatlanságért. 

„Székely Világ" társadalmi, közgazda-
sági és szépirodalmi képes hetilap szerkesztőt 
változtat. Sándor Kálmán főszerkesztőtől  László 
Gyula iparkamarai titkár veszi át a lap szer-
kesztését ; ő a székely akcióhoz még közelebb 
hozza a már amúgy is nagy elterjedésnek ör-
vendő «Székely Világ«-ot. 

— Műkedvelői előadás. Mint értesülünk 
a szanatórium rendező bizottsága által tervbe 
vett színielőadás folyó  évi február  hóról májusra 
halasztatott. Az «Agglegények- című vígjáték 
voll kiválasztva, sőt a szereplőket is jórészt 
már megnyerték a rendezők. Kár volt megmá-
sítani a műsort, mert a téli esték alkalmasab-
bak a hosszú darabok előadására, mint a ta-
vasziak. Februárban egy kabarét estélyt rendez 
a bizottság. 

— Halálozás. A pár hónappal ezelőtt 
Budapestre áthelyezett Kritsa Izidor telek-
könyvvezetőt súlyos veszteség érte. Leocsike 
nevii, 8 éves leánykája mult hó 24-én Buda-
pesten meghalt. 

— Tánoeatély. A gyergyószentmiklósi 
Korcsolya-Sgylet a Laurentzi-vendéelöbeu m. 
hó 31-én táneestélyt rendezett 

— A bük szádi úveggyár. Bukszádon 
a Mikes gróf  birtokában levő üveggyár már 
régtől fogva  szünetel, e körülmény az ott lakó 
munkásnépnek nagy anyagi kártokozott. Miot 
hírlik az üveggyár folyó  év január 1-tól uj 
bérlöt kap, aki rövid idő alatt üzembe helyezi 
a gyárat és a kereset hiányban szenvedő mun-
kásuépnek foglalkozást  nyújt. 

— Házasság. Bprencz György telek-
könyvi átalakító dijnok folyó  hó 36-án vezette 
a helybeli katholikus templomban oltárhoz Sí-
pos Rózsikát. 

— A román felírások  eltávolítása 
as iskolákrol. Popea Miklós, karánsebesi 
görög keleti román püspök, a következő ren-
deletet intézte egyházkerülete papságához: 
Tekintettel az 1907. évi XXVII, törvénycikk 
17. szakaszára, mely kimondja, hogy az iskolai 
épületeken csak magyar feliránok  lehetnek, 
elrendelem, hogy az iskolai épületekről a nem 
magyar felírások  nyolc nap alatt eltávolíttas-
sanak. Mellékelve küldöm a törvény szakaszá-
nak teljes szövegét. — A „Tribuna" ezért a 
rendeletért hevesen támadja a püspököt és azt 
iija, hogy a püspöki konzisztorium a törvényt 
nem helyesen értelmezi. 

Székelyföldi  akoió. A székelyföldi  nép 
gazdasági helyzetének javítására megindított 
akciók eredményei arra bírták a fóldmivelég-
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Ugyl minisztert, hogy az akció működését több 
vármegyére kiterjessze. A Székelyföldre  kiter-
jedt akció keretébe belevonta Kolozs-Alsó-
Fehér, Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód 
vármegyéket is. Ennek következtében a köz-
ponti vezetés tennivalói is nagy mértékben 
szaporodtak, miért is Durányi Ignác földmi-
velésligyi miniszter Kazy József  miniszteri ta-
nácsost, a székelyföldi  megbízottat, aki eddig 
a minisztérium elnöki osztályának Ügyeit is 
vezette, ezen kötelezettsége alól felmentette 
és kizárólag a kirendeltség ügyeinek elintézé-
sével buta meg. 

— A József  főheroeg  saanatorlum 
cüikmegyei választmánya egy kezdódó tüdő-
bajos beteget dijtaluu szanatóriumi elhelyezés-
ben részesíthet. Folyamodványok özv. Kizner 
Józsefné  ügyvezető alelnöknőhöz nyújtandók 
be, orvosi megvizsgáltatás végett a vármegye 
tiszti főorvosánál  kell jelentkezni. A benyújtás 
batárideje január 31. 

— A községek majorsagi számadá-
sai. Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 
l'J07. évi december hó 16-án tartott közgyű-
lésében a községek 1907. évi majorsági szám-
adásainak megvizsgálására községenként a 
következőket küldte ki: Kászonaitiz és fél-
tízre Csobot István, Kászonimpérre Sznniszló 
Kálmán, Kúszonujfaluru  András Lajos, Kászon-
jakabfalvára  Balási Lajos, Tusnádra Tompos 
János, Szentsimou és Csatóazegre Fereuczi 
Béla, Szentimrére Iucze Ignác, Szentkirályra 
Sándor Gergely, Csekelalva és Szentmártoura 
Bartulis Ágoston, Kozmásra Bartha György, 
Verebes és Lázárfulvára  Cseh Vilmos, Szent-
györgyre Lőrincz János, Meuaságra Tompod 
Fúl, Mindszentre Puskás Lajos, Szentlélekre 
Czikó János, Zsögödre András György. Vár-
dolfalva  és Csobotfalvára  Sántlia Simon, Del-
nére Kovács Simon, Csikszeutrniklósra Becze 
Imre, Szépvizre Koncz Antal, Borzsováru dr. 
Zakariás István, Vacsárcsi és Uöröcsfulvára 
Léhner Márton, Kákusra Császár Nándor, Ma-
défulvára  Mánya Antal, Csicsóra dr. Csedő 
András, Taplocára Palfl  András, Madarasra 
Szekeres Péter, Dáufalvára  Bara János, Karc-
fulvára  Ágoston József,  Jenöfulvára  Mihály 
István, Szenttamásra Dániel József,  Szentdo-
mokosra Bnlázs János, Gyímesközéplokra 
Dobál Gergely, Gyimesfclsólokru  Száva Kris-
tóf,  OyimeBbUkkre Szebeni Péter, Gyergyóuj-
falura  Portik Lajos, Csomafulváru  Lórincz Vil-
mos, Gyergyóalfaluru  Török Ferenc, Ditróba 
Puskás Adolf,  Kemetére Zakariás Lukács, 
Szárhegyre Gál Miklós, Tekerópalakra dr. Fe-
jér Mihály, Vasláb és Kilyénfalvára  dr. Ger-
gely Klek, Várhegy és Salamásra Fülöp Ákos, 
Borszékre Köllő János, Hollóra Vaitsuk'József, 
Tölgyesre Ferenezi István, Bélborra Veress 
Lajos, Békásra dr. Sándor Gyula, Csomortáura 
dr. Bulló István, Pálfalvára  Gál József  szere-
dai A kiküldött vizsgáló elnököket akadályoz-
tatásuk esetén az alispán helyettesíti. 

— A Pittsburgban történt bánya-
szerenosétlenseg. Annak idején megemlé-
keztünk a pittsburgi hányaszerencsétlenségról, 
ahol néhány száz magyar munkás életéi ve-
szítette. Gróf  Andrássy Gyula a bányaszeren-
csétlenség tárgyában körrendeletet adott ki 
valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé-
nek, az alispánnak. A körrendelet tartalma: 
A cs. és kir. konzulátustól érkezett távirat 
nyomán megállapítható, hogy eme bányasze-
rencsétlenség alkalmával valóban számos ma-
gyar ember vesztette az életét; az illetők neve 
és kiléte azonban ez idő szerint még nem volt 
megállapítható. Minthogy attól lehet tartani, 
hogy lelketlen Ügynökök közbenjárás és egyéb 
dij fejében  a kijáró kártalanító összegből ma-
guknak, őket nem illető nagyobb összeget tar-
tanak vissza, — fölhívom  az illető első tiszt-
viselőt, hogy alkalmas módon figyelmeztesse 
a nagyközönséget, hogy olyan okiratokat, me-
lyek nem az illetékes képviseleti hatóságtól 
érkeznek, alá ne írjanak addig, mig a saját 
illetőségű hatóságuknál előbb nem mutatják 
be; ezt az eljárást a hátramaradottak érde-
keinek a megóvása teszi szükségessé. 

— Cslkborzaova lelkes- és tevékeny 
tanítója, Incze Dénes, tanítványaival az elmúlt 
Karácsonynapján is pásztorjátékot adatott eló, 
mely ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben 
igen jól sikerült. A bevétel, mely az iskolai 
harmonium-alap javára fordittatik,  71 korona 
24 fillér.  Gratulálhat az olyan község magának, 
melynek tanítója az iBkolábaa tanultakat a 
gyakorlati életben is igyekszik tanítványaival 
alkalmaztatni 8 így finomítja  azok szépérzé-
két Ez már valódi szociális tevékenység. 

— Sstnháal évadnak Lapunk múlt-
kori számában megemlékeztünk a Szászrégen-
ben müködó és nemsokára városunkba is ér-
kező Fehér Károly színtársulatáról, lvrtesülé-
sllnk szerint a társulat a már említetteken 
kivül még a kővetkező színmüveket adta eló. 
Bernát, Náni, Csókon szerzett vőlegény, GUI 
Baba, Rákóczy, Cigány, Gyerekasszony, Az 
ördög és Varázskeringő. Ezek szerint a tár-
sulat — leszámítva egy-két újdonságot, — 
mind régi, közönségünk által már sokszor lá-
tott d;irabokut adott eló. Elvárjuk az igazga-
tótól, hogy n Szászrégenben előadottakat] fe-
lül több újdonsággal, megfelelő  színházi dísz-
letekkel és mindenesetre jó társulattal jöjjön 
városunkká, mert csak ez esetken számíthat 
müérló közönségünk támogatására. — Mint 
értesülünk, a társulat Szászrégenkől Sepsi-
szentgyörgyre távozott, honnnn február  hónap-
ban fog  városunkba érkezni. 

— Értesítés a Gazdasági Egyesület 
tagjaihoz. Az 1<J08. évre szóló „Népkarátja" 
e. naptár az egyesületi tagoknak az irodálian 
iugyen osztatik ki. Azoknak, kik posta utján 
kívánják a naptárt mcgkuldetni, 10 tillér posta-
bér megküldése ellenéken cimszulag alatt bér-
mentve küldetik meg. 

— A községi vadászterületek bér-
beadása A közigazgatási kiróság egy dönt-
vényben kimondta, hogy a községi vadász-
terület bérbeadás.'-nál az árverési föltételeket, 
n kikiáltási árat, az árverés határnapját a 
község képviselőtestülete határozza meg s ezt 
a jogát a község elöljáróságára át nem ru-
házhatja. A döntvény szerint a község a bér-
beadásnál oly kikötéseket, melyek a vadászati 
törvénnyel ellenkezuek, vagy a vadászati bért 
csökkenthetnék, nem tehet. 

Halálos facsuztatás.  Tatár György 
munkást mult év december hó 22-én egy fa-
tönk vigyázatlanságból elütötte, azonnal életét 
veszítette. A vizsgálat megindult, a bizottság 
kiszállott a barátosi fürészleiepre  a hulla íel-
boncolása végett. 

— Francia nyelv-Iskola. Holliítider Mór 
1808. január 2-tól városunkban francia  nyelv-
iskolát nyitott, amelyben saját módszere sze-
rint a tanulók a francia  nyelvet rövid pár hó-
nap alatt elsajátíthatják. A tanítási dij nagyon 
mérsékelt. Melegen ajánljuk a tanulni vágyók 
figyelmébe. 

— Rejtélyes gyilkosság. Tusnád köz-
ség határán a esendörörjárnt egy női lii'lt!>1 -1>'t 
tolult összeszurkálva és sebekkel horitva. A vizs-
gálóbiróság a rejtélyes gyilkosS ig leldei-itéséle kiszál-
lott Csíkszeredákéi. 

— Örömhír a vármegyei dijnokok 
Hak. Az állami költségvetésbe u belügyminiszter 
nagyobb összeget. nllit itt lie n \ i'ii nn^yí l, szolgá-
latában ólló nnpidijusok illetményeinek a rendezé-
sére. A miniszter olyképp fogja  az illetményeket 
rendezni, mint az állami dijuokokkul telte. Ilát 
valóban ideje volt ezeknek a szegény embereknek 
a megélhetésére is gondolni. mert egy iilü óta 
minden megdrágnlt. a testi munka is. esak a szel-
lemi . foglalkozásuk  köréhe tartozó utunku ára nm-
rnilt a régi. lgv a szegény napidijasok valósággal 
páriái a közignzgntásnnk, anélkül. hogy megélheté-
sükkel eddig bárki is törMött volna. Most a bel-
ügyminiszter némi örömet visz lie a napidijasuk 
világába, ahol liizoiiv nagyon elkel egy kis se-
gedelem. 

— Borzalmas gyilkosság hirét hozzák 
Ditróból. A nnpokban két ember indult ianmnkára 
az erdőbe. Haragosaik ntkiizben azonban megtá-
madták és a védtelen embereket a legkegyetlenebb 
módon lemészárolták. Kgyiknek testébe *2H-szor 
döfték  bele a kést, g a szerenesétletl ember isszon\ u 
kinok között rögtön meghalt. A imisikot pedig 
félholtra  verték el, ngv. hogy most élet-halál kö-
zött lebeg. A borzalmas gyilkosság kire óriási fel-
háborodást keltett. A gyilkosokat — liir szerint — 
már elfogták. 

— A .Divat Bsalon'-t. Magyarország 
egvetlen komoly- és hasznos irányú női lapját 
ajánljuk olvasóink ügyeimébe. A mui súlyos gaz-
dasági viszonyok között, mikor feltétlenül  megkö-
veteljük a esulád minden asszonyától, hogy a dol-
gozó térti mellé állva, a maga háziköréhen szor-
galmával. Ügyességével megtakarítsa a nehezen szer-
zett filléreket,  teljes megnyugvással vihetjük be 
otthonunkba a hivat Szalont, melynek minden tö-
rekvése odairányul, hogy a leghasznosabb fonnák 
között tejezze be a leány nevelést és álljon táma-
szul a feleségek  és uu)ák mellett. Tanít szakni-
v&imi a ez által hataluius fegyvert  ad a uő ke-
zébe a divat ellen, melyet mellőzni, megtagadni 
úgysem lehet, hanem vele kiegyezni asszonyi kö-
telesség. Kedvet ébreszt, eszközüket nyújt arra, 

hogy a Datai anyák a gyermekeikkel foglalkoznak 
készítsék a ruliácskáikat. játékszereiket, kézbe ad-
hassák az olvasnivalóikat és rendezhessék n játé-
kaikat. l'gyanigy foglalkozik  a háztartás vezetésé-
sének kérdéseivel, uz otthon esinositásávul s fő-
képpen azokkal az otthon végezhető házias nmn-
kákknl. melyeknek eredménye tekintélyes megta-
karítás. Szórakoztatás ezéljaból pedig egy. a di-
vatlap fogalmát  tekintélyesen lölülmuló szépirodalmi 
részt is ad. melynek vállogalott közleményeit kiváló 
ilók szolgáltatják. Szerkesztői postáját pedig, e női 
lapnál oly lontns. szinte életkérdéssé benső össze-
köttetéssé, gondviselésszerű vezetéssé fejlelt  lova-
lot. maga a szerkesztő : Szalumé Nogáll .laaka in-
tézi el. akihez igazi gyermeki szeretettel járulnak 
hossza évek óla bajban, gondban tanáestalanság-
han szenvedő hivei. hogy azokat folyton  vigasz-
talja. bátorítsa, felvilágosítsa.  asszonyi köteles-
ségeiken megerősítse. Nemes, értékes házibarát a 
Divat Szalon, melynek kiállítása is pazar pompá-
val bizonyitja be. hogy nz előkelő magyar uri höl-
gyek kezébe való. Klőlizetési ál", egész évre 12 
korona, mellékletekkel. ízalaisivekkel. Zetlemii . ék-
kel. színes nyomású képekkel egyben. Mutatvány-
számot ingyen- és bérmentve- küld a Magvar Szn-
lon kiadóhivatala Hudapesl. IV.. Kskii-ut 5. sz. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermea" Magyar Általános Váltó üzlet néas-
veöytár»asig, Budapest, heti jelentése a töasde-

forgalomról  és b pénapiaoról 
Hildupest, 1!K)7. .Icciaber 27. 

A kuráesonyt megelőző budapesti ér-
téktőzsdén többnyire szokott lefolyni. 
Kzen szokástól ezidén sem mutatkozott eltérés és 
a hangulat minimális loigalom mellett az iizlette-
leliség jegyében állott. A két ünnepnapon ezell-
1,-11 >1 a magánforgalom  is teljesen szünetelt és a 
mai tőzsdén az üzletmenet igen lenvhén és nehéz-
kesen indult. A loi galom nagyobbrészt az nltinió 
prolongáliö keresztülvitelével volt elfoglalva,  amely 
— bár magas Uliialtételet mellett simán folyt  le. 

A sorsjegypiaez teljesen iizlelteleli vál-
tozatlan volt az elmúlt bét folyamán. 

A járadékpiaez tartott, de szintén esekélv 
forgalmat  mulatott lel. 

Azon körülmény, hogy januárban viszonylag 
kedvezőbb péuzviszonyokat remélnek és hogy a 
januári szelvényeseeékesség alkalmából nagyobb 
tőke log járadékban elhelyeztetni, arra imlitnttn 
különösen a héesi intézeteteket, hogy készleteiket 
a leendő keresletre Vali tekintettel kiegészítsék. 

Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamválto-
zásai u következők voltak: n.,i. is »"< 
4" u magyar koroniijárailék — ' l : l- !M.-|H 
Magyar hitel részvény " 1 • 1112.— 
líimiimurányi vasmű lészvéuy — ö l i . iilü.-
Salgótarjáni köszénbánya részvény 57".— "HÜ.— 
Osztrák-magyar államvasút részv. l l i J . - IxB.— 
lludapest i közúti vaspálya részv. íi.i.i.— 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Boldog újévet kivánuk minden jó is-

merősömnek és Uzletkarátaimnak. 
liléin  Zsigmond. 

Buosubzó Mindazon jó ismerőseim, volt 
vevőim és Uzletbarátaininak, kikkel személye-
sen nem találkozhatom, ez uton mondok bol-
dog újévet és Istenliozzndot. 

Székeljhidy  Sándor. 

S M ' S S S S a í S S S S S ^ S S S 

• • • • • 
Nagy választékban.szebb-
nél szebb ki vitelben kapha-
tok 8a voboda József  könyv 
és papirüzletében helybeli 
és vidéki tájképes, vala-
mint masnemU képes 
üdvözlő-kártyák é s ^ ^ Z O j i 

Továbbá kaphatók 
mindenféle  dobozos és 

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

• • •• • • • • 

638—1907. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1900. évi Sp. I. 632. sz. végzése 
folytán  dr. Zakariás Manó Ügyvéd által kép-
viselt Teutsch György st. szépvizi végrehaj-
tató részére Gábor György Tódóre kósteleki 
lakos végrehajtást Bzenvedő ellen 500 korona 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 625 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1907. évi V. 990. számú vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és lelUlfoglaltatók  követelése erejéig 
is. amennyiben nzok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakásán Szépviz-
Kústeleken leendő megtartására határidőül 
1008. évi január hó 16-lk napjának dél-
előtti 11 órája kitlizetik, amikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók, és pedig: ökrök, tehén, trágya, 
kecske a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot tar-
tanak, amennyiben részllkre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna éB ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem ttinik, hogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulas9zák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  lógnak utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1907. december 27-én. 
Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajtó. 

Szám 11004—1907. tlkví. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré te.-zi, hogy dr. Za-
kariás Manó csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt Csiszár Imre kézdivásárhelyi lakos vég-
rehajtatnak Székely János gyám által kép-
viselt kiskorú Gergely Márton karczfalvi  la-
kos végrehajtást szenvedő elleni 241 korona 
50 lillér tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék, mint telekkönyvi hatóság területén levő 
Karczfalva  és Dánfalva  községek határán 
fekvő  karczfalvi  54. sz. tjkvben A. f  3. rsz. 
211. hrsz. kertre 20 korona. 5. rsz. 375., 376. 
hrsz. kertre 31 korona, 6. rsz. 1700. hrsz. 
kaszálóra 5G korona, 7. rsz 1731., 1732. hrsz. 
kaszálóra 15 korona, 8. rsz. 3308., 3309. hrsz. 
szántóra (J korona, U. rsz. 3465. hrsz. szán-
tóra 5 korona, 10. rsz. 3519. hrsz. szántóra 9 
korona, 11. rsz. 3529.. 8530. hrsz. szántóra 
28 korona, 12. rsz. 4313. hrsz. kaszálóra 7 
korona. 13. rsz. 4442., 4443. 4444. hrsz. szántéra 
21 korona, 14. rsz. 4543/a„ 4544.. 4545. hrsz. 
kaszálóra 27 korona, 15. rsz. 4599. hrsz. ka-
szálúra 8 korona, 1G. rsz. 4908. hrsz. szántóra 
10 korona, 17. rsz. 4973.. 4974. hrsz. szántóra 
27 korona, 18. rsz. 5011., 5012. hrsz. szán-
tóra 18 korona, 20. rsz. 5435. hrsz. szántóra 
ft  korona. 21. rsz. 6S52f2.  hrsz. Bzántóra 7 
korona. 23. rsz. 4907/2. hrsz. Bzántóra 24 ko-
rona, 25. rsz. 2482/1. hrsz. szántóra 18 ko-
rona, 27. rsz. 1733. hrsz. kaszálóra 12 korona, 
30. rsz 18U7. hrsz. kaszálóra 18 korona, 32. 
rsz. 559. hrsz. fuházas  keltelekhői végrehaj-
tást szenvedő "\',,o rész jutalékára 120 ko-
rona, 33 rsz. 39l>9. hrsz. szántóra 26 korona, 
35. rsz. 7439.. 7440. hrsz. szántóra 55 korona, 
38 rsz. 4907/1. hrsz. szántóra 4 korona, a 
karczfalvi  1122/sz. tjkvben A. f  1. rsz. 1701/3. 
hrsz. kaszálóra 18 korona és 2. rsz. alá be-
vezetett 524 nsz.-öl területű közhelybeli illet-
ményre 70 koronn becsérték s a madarasi II. 
826. sz. tjkvben A. + 1- r 8 z - bevezetett 
Karczfalva  községhez tartozó 50 hold 1415. 
nsz.-öl területű közhelybeli illetményére 250 
korona becsérték, — továbbá a dánfalvi  656. 
sz. tjkvben A. f  4. rsz. 7102, 7103., 7104., 
7117. hrsz. kaszálóra 45 korona, és 5. rsz. 
7302., 7303., 7304., 7305- 7306., 7307., 7308., 
7311. hrez. kaszálóra 114 korona. A dánfalvi 
2781. sz. tjkvben A. f  1. rsz. 7310. hrsz. ka-
szálóra 9 korona ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelte és hogy a fentebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1908. évi január hó 18-lk 
napján délelőtt 8 órakor Karczfalva  kifz-
ség házánál és 1808. évi január hó 14-lk 
napján délelőtt 8 órakor Dánfalva  köz-
ség házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el fognak 
adatni. 

Árverezni szándékozók tnrtoznak az in-
gatlanok becsárának 10'/„-át vagyis készpénzben, 
vagy az 1881.LX.t.-c 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. szám a. kelt igazBágügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékkepes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál elólegeB elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1907. évi október 25. 

Gecxő  Bila, 
kir.  törv8*4lci  biri. 



Január . 

T S ű n f o l r ó M október hó  l-«ól 
K ip i -n tw «1»W nyílik  meg 

Van szerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy B r u l ó b u , 
Lmuor H. dám alatt IdelslenMoi 

SZÜCSMÜHELYT 
OjttotUm, hol kizárólag ttját kénlt-
ményfi (DiudcDoemO nól gallérok 
(boák) kumantyak (muffok),  uórme, 
krlmmer és nőve* lapkák • legujal>b 
divat után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók. 

Ugy a fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataira e téren 
abban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menÓ ízléseknek 
a legpontosabban és lepuagyőbb meg-
elégedésre megrendelem után eleget 
tudok tenoi. 

A fent  emiitetteken kívül készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
MÖrme, nól é« gyermek-kabátokat, 
figarók  éa paletókat, egyszóval o 
szakmához tartozó önszes c/.ibkeket 
leggyorsabban pontom kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebélel é-
•eket, prémeséaeket, javltáaokat ét 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szórmeáruk dij-
mentesen tiastlttatoak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
. 5t pipere-szűcs. 

Vidéki megrendelések e leggyor-
«abban letmek enköadlve. 

KALMÁR ü EN6EL 
5 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 31 

Városi raktár: g y p ^ p ^ ^ Ţ Oyár és iroda: 
T., LipOt-tM 18. . VI., Íte-Qlcia 19. 
Ajánlja ugy cséplőgép, mint malom üzem ro Irg-
egwerUbb* beuzininotorjuit, ben/.inlokoiiioliill' 
jaű, valamint •zivó'gázmotorjait, uiclyolt V. Li-
pót-köru t 18. bármikor üzemben megtekinthetők. 

• • Teljes Jótállás - -
Utfinö  eséplésért! 
Ezen motorok egyenletes járásunk és bámuluto9 
egyszerű szerkezetük folytán  bármely legjárat-
lanabb ember által is azonnal könnyen kezelhetők. 
Árjegysék ingyen. Olcsó árak réssletflsetési  e. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott közbirtokosság közhírré 

teszi, miszerint a közbirtokosság tulaj 
donát képező .Bolondos" nevtl havus 
legeltetési és használási joga 1908. évi 
január hó 15-én nyilt szóbeli árverésen 
a községháza helyiségében három évi 
időtartamra haszonbérbe adatik a leg-
többet ígérőnek. 

Csikbánkfalva,  1907. deczeniber 24 
Bálint Ferencz, Bothár János, 

birt. jegyző. birt. elnök. 

Alig használt ..Yost" írógép 
továbbá másfajta  uj Írógépek és Uraiu-
mofonok  részletfizetésre  is kaphatók 
Herczka Gy. m ű s z a k i ü z l e t é b e n 

Csíkszeredában. 
it* n» /tivi«tţv «n» <nv,<nv ^ 

Sí. 11194—1907. tlkvl. 
Árverési hirdetmény és féltete-

lek kivonata. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság Balog Fábiánnak Kajcsa 
Józsefné  szili. Boga Regina elleni végrehajtásos 
Ügyében végrehajtató kérésére a végrehajtási 
árverést 800 korona tőke s járulékai erejéig 
a csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság tertlletén levő, a 
Csiklázárfalva  község határán fekvő,  a csik-
lázárfalvi  10C4. sz. tjkvben a + alatt foglalt 
112—2, 117—2. hrsz. ingatlanra 343 korona, 
211—1. hrszámu ingatlanra 4 korona, 732—1. 
hisz. ingatlanra 13 korona, 1163—1, 1164—1, 
1484-2. hrsz. ingatlanra 19 korona, 1344—2. 
hrsz. ingatlanra 2 korona, 1346. hrsz. ingat-
lanra 3 korona, 15!I3—2. hrsz. ingatlanra 5 
kotoiia, 16ül — 1. hrszámu ingatlanra 3 korona. 
1!H)3. hrszámu ingatlanra 3 korona. 2409— 2.. 
2410—2 hrsz. ingatlanra 100 korona. 2H88—2. 
hrsz. ingatlanra 10 kor., 2948 - 2 .hrszámu ingat-
lanra 4 korona, 21157— 1. hrsz. ingatlanra 8 korona, 
3425—2., 3436— 2. hrsz ingatlanra 93 korona. 
3ööl —1. hrsz. ingatlanra 24 korona, a lázár-
falvi  405. sz. tjkvben a + 2677 — 1. hrszámu 
ingatlanra 5 korona, az ottani 671. szljkvben 
1931 —119. hrsz. ingatlanra 6 koronában ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendeli. 

Az árverezésre határnapul 190B. feb-
ruár 20. napjanak d. e. 8 orajat Lá/.ár-
falva  községhazahoz tiizi ki. 

A kir. járásbíróság tkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1907. nov. 22. 

Gőzsy Péter, 
kir. albiró. 

Sz. 11976-907. tlkvi. 
Viszarveresi hirdetmény és fel-

tételek kivonata. 
A csikszentmártoni kir járásbíróság, mint 

tlkvi halóság l'al István és társainak Márton 
Erzsébet elleni végrehajtásos ügjvlien végre-
hajtató kéréséte a végrehajtási viszárverést, a 
csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszentmár-
toni kir járásbíróság területén lévó, a Csik-
szentgyörgy község határán fekvó,  a csik-
bánkfalvi  2406. sz. tjkvben a + 44-46. hrsz. 
ingatlanra 330 korona. 13104. hrsz. ingatlanra 
29 korona, a csikbánkfalvi  2405. sz. tjkvben 
a + 13U3I — 1. hrsz. ingatlanra 6 korona, a 
csikbánkfalvi622.  sz. tjkvl e iţA + 2857. hrs/.ámu 
ingatlanra 8 korona, a csikszetitgyöigyi 1—K 
2295. sz. tjkvben A. + ala t fojlalt  9198-2. 
hrsz. ingatlanra 40 korona. 9199—1. hrszámu 
ingatlanra 8 korona, 9198—1. hrszámu ingat-
lanra 17 korona, a csikszentgyörgyi I. U 2296. 
sz. tjkvben A. + 4939. hrszámu ingatlanra 7 
korona, a csikszentgyörgyi 1. It. IIKi), számú 
tjkvben A. + 165. hrsz. ingatlanra 33 korona, 
a csikszentgyörgyi I. R. 1065. számú tjkvben 
712. hrsz. ingatlanra 2 korona, 2491. hrszámu 
ingatlanra 3 korona, 2491. hrszámu ingatlanra 
3 korona, 3388. hrsz. ingatlanra 23 korona. 
7172. hrsz. ingatlanra 180 kor., 7791. hrsz.ingat-
lanra 46 korona. U110. hrsz. ingatlanra 3 korona, 
a csikbánkfalvi  1167. számú tjkvben A. + 
11829—13057. hrsz. ingatlanból a Márton Erzsé-
bet illetőségére 42 koronában ezennel megállapi 
tott kikiáltási áron Márton Gábor csikszent-
mártoni, Márton Jakab. .Márton Lázár, Marton 
Károly, Ueke János, Frank Mózes csikszent-
györgyi lakós késedelmes árverési vevők ellen 
és veszélyükre elrendelt azzal, hogy nevezel! 
késedelmes vevők mint árverezők az árverésen 
részt nem vehetnek. Az árverés az üzv. Már-
ton (íáborné "123—901. tlkvi sz. végzéssel 
bekeblezi'tt életfogytiglani  haszonélvezeti jogát 
nem érintheti 

Az árverésre határnapul 10O8. évi ja-
niiuár ho 20. napjának d. e. 9 orajat 
Csikszentgyörgy kö/.segházához tiizi ki. 

A kir. jbiróság tlkvi hatósága. 
Csikszeutmárton, 1907. december 14. 

Qözsy Peter, 
kir. ulbiró. 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
0 1 1 CSÍKSZEREDAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

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

Szelvény-beváltás. 
Elvállal tőzsdei aegMittokat 

és itutalátekit bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
iltaUast biztosító társaságét" és 
eszközöl tUz-, Üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat 39—52 

leliálogkölct&n&ktt nyújt 300 koronától 
kezdódéleg félévi  tőketörlesztést és kninatot 
magában foglaló  részleitízetések ellenében 10-tól 
65 évig terjedő időre 4V,0/, alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú előzó kulcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leaiinitol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellett. 

Takarékbeteteket naptól-napig 4°/,-al ka-
matoztat és azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

EMtaget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folytazáalai hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és péazváltt-Ozlet min-

den ágával, u. m.: vásárol és elad a legméltá 
nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
Idegen pénteket stb. 

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

A „TRIFOLEUM" NAJPETROLE 
elejét Teul a fejbőr  megbetegedésének 
a Igy megakadályozza a baj kihullását s meg-
védi nemcsak a ktllsö káros behatásoktol, dc 
megakadályozza a haj kihullását még akkor is. 
ha súlyos belsó betegségben sínylődünk. — A 
.Trifoleum-  a hajnak úgyszólván táplaleka s 
Igv a hajnak vele való rendszeres ápolása által 
a "lej sohasem kopaszodik és csak a legkésübb 
öregségben ószill meg. Használata a legegysze-
rűbb: esténkint lefekvés  előtt a felrázott  folyadék-
kal megnedvesített spongya vagy gyapju-darnb-
bal a lejbórt bekenjük; néhány napi használat 
után megszűnik a hajhullás és korpaképzödés 
Hölgyeknek, állandó használata nélkülüzhetlen 

Egy üveg ál a 2 korona. 
Barom üveg ára fi  korona. 

Kapható nz egyedilii elárusítónál: 

Fekete Vilmos 

Egy háromszobás lakás 
konyha, kamra, pincze és kerttel együtt 
kiadó Keresztes Józseftiél,  Hargita-u. 

Eladó birtok. 
Háromszékmegyében, Kézdi-

Martonfalván,  egy jó karban levő 
71 holdas tagositott földbirtok, 
ezen kivúl 8 hold belsőség, jó 
karban levő udvarház és gazda-
sági épületekkel együtt, jutányos 
áron es előnyös feltételek  mellett, 
rövid időn belül eladó. 

Bővebb felvilágosítással  szolgál K. 
Horváth M, Brassó, Vasut-utca 
3'á. szám alatt. 2-2 

• • • 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
Â l i l Â B I V A & f E E f K E É K  . , . i s a l k e s . S© &1. 
ALMA  mY&HWTE£imím  SZARVAK  ftift  £ kos, - £iL 
AIlBA  mYMiWSmmB&M  K G £ i & ¥ F Ö E áift  l  k e i . 60 ííh 

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

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
eg\ forma  jóhatásu. a hölgypor pet'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hülgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLOI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint 
F e l c e t e V l l m o a l l l a t s z e i - r a k t á r á t o a n . 
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A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom ™ 

Z  Ci  tSZ  ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT, 
bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt más-
hol megrendelné, — amit olcsón és gyorsan állítok elő. - —.-• 
Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tisztelettel: -
••i'-'-'6 KARD A GYULA. 

Özv.Karda Lajosné italmérésében 
a legfinomabb  tearumok, 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba. 

kaphatók: jó küküllő-
menti borok, likörök, 

s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
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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 ! 

A MAGYAR 6AZPÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTALYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

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

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó kitüuó minóségU zamatos', fajborok  1 

Eladás nagy ban és kicsinyben. Vörös 
és feher  borok hordókban és palacz-
kokban, 6a fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kívül 
jutányos árakon mindennemű égetett 
és edesitett szeszes Italokat is, me-
lyek szintén Gőzsy Árpádnál rendel-
hetők meg. 8-52 

Ajánlja továbbá Gözsy Árpád „Fekete-sas-

gyógyszertára míílahoratói iuinában feldolgozott 
székelyföldi  gyógytermékeit és a legújabban 
forgalombu  liozott kozmetikus czikkcit, u. m.: 

Ibolya-krém es szekely havasi-gyopár-
krém, az arcz és kéz bársonyosan puhán és fehé-
ren tartására. Bármely országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja a versenyt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai növény-hajsseas. legkitűnőbb szer 
hajhullás és hajkorpa ellen. Egy üveg ára 
I korona 40 ŰUór. 

Salloyl Mentből saajvis, a fogak  és a száj 
ápolására; a fogak  fehéren  tartására páratlan-
nak ismert egyedül álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona eo auér. 

Ajánlja különféle  llkör-eaaenaliit és az ahhoz 
szükséges kellékeket, melyekkel, házilag ké-
szítve, egy liter kitűnő likőr alig jön 1 korona 
00 fillérbe. 

Egy üveg fenyokivonat  1 korona; orvosi-
lag csúz, köszvény, hQlés és idegbajoknál ren-
del ve: meleg kádfürdőbe  öntve, kész egy ki-
tané fenyőfllrdó. 

Ajánlja nói ós téti  ÓTBierelt, teljes dlsz-
kréczióval, játáuyos árakon. 

Nyoaatott 8sv«bod« JAuef  ktajTDyoadájában, Ctiktzeredábtn, 1807 




