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POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S i v o b o d a J ó s e e f  könyv* éa papirkereskedéae, 
liová a lap szellemi részét Illető mi micii k<izleménv, 
vulamint hirdetések és el»B/.< tésl díjak is knlddndöl;. 

—T-— Telefon  hívószám2. ----- -

Egyes lap éra 20 Altér. 
Hirdetési dij előre lizelendó. 

FKLKLOS SZELMVKSZTO: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

CGYVKD. 

Nvilttéri cikkek soronkint 
40 fi l lérért  közöltet neu. 

Megjelenik minden e e e r d é n . 
Elófisetosi  ar: Kgés/. évre 8 kor. (Külföldre)  13 ko-. 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdeié^i dijtk a l e g o l c s ó b b a n Bsámittatiiak. 

Kéziratok nem adatnak visasa 

Tisztviselők fizetésjavitása. 
Bármilyen csábító a hivatalnoki pálya, 

bármilyen magas tisztelet és közbecsülés 
övezi a köztisztviselőt, mégis számolva 
a különböző körülményekkel, jelenleg a 
legnyomorultabb helyzetben a közlisztvi-
selők vannak. Oda jutottunk ma már, 
hogy a hivatalnoki pálya csak cimet ad, 
de megélhetést vajmi nehezen, sót egy-
általán nem. Ez a jelenség, ha sokáig igy 
tart aláássa a tekintélyt, amire pedig egy 
hivatalnok embernek a legnagyobb szük-
sége van. 

Az érdekköröknek nagyon behatóan, 
komolyan kell foglalkoznia  ezzel a kér-
déssel, mert tekintve, hogy manapság a 
pénz ő felsége  dominál, a pénznek a ha-
talma a legnagyobb, e fonák  helyzet a 
jövőre kiható, nagy veszedelmet rejt ma-
gában. 

Tisztviselőinknek mintegy 60 száza-
léka súlyos adósság terhe alatt nyög. Fá-
radságos munka árán szerzett pénzét a 
kamatok felemésztik,  sőt töbáet mondok 
azok, kik, a helyzet kényszer hatása alatt 
az uzsorások karmai közé voltak kény-
telenek rohanni, még a törlesztést is ujabb 
kölcsönök segélyével képesek fedezni. 
Hogy az ilyen eljárás hová vezet, feles-
leges leimi. Végeredmény: teljes elzüllés, 
családi egyenetlenség s nem egyszer ön-
gyilkosság. Ezek az egyénre s esetleg kör-
nyezetére kiható okok. 

Sokkal veszedelmesebb bajokat hor-
doz magában ezen beteges állapot a közre 
való hatás tekintetében. Sokan a tisztvi-
selők közül nyomorult helyzetükben meg-
feledkezve,  elfoglalt  pozíciójukról, magasz-
tos hivatásukról, áruba bocsássák önma-
gukat, jó pénzért. A megvesztegetés elől 
sem zárkóznak el és igy szemet hunynak 
az igazság elótt s dolgoznak az érdekelt-
nek. Igy mond a közbizalom csődöt, igy 
tűnik el a tekintély. 

A kormány nagyon helyesen kivánt 
ezen a beteges állapoton segíteni, mikor 
az állami tisztviselők fizetésjavitását  tűzte 
ki munkakörének feladatául.  Régóta vár-
tuk ezt az intézkedését. Végre valahára, 
habár lassan is, de elérkeztünk ahhoz az 
időponthoz, mikor az óhajok kielégítést 
nyernek. 

Jelenleg a birák és ügyészek fizetés-
rendezése van napirenden. Az igazság-
szolgáltatásnak ezen legfontosabb  funk-
cionáriussal méltán rászolgáltak arra, hogy 
már egyszer a kormány komolyan foglal-
kozzék elhanyagolt mostoha helyzetük 
sanalásával. 

Talán sehol a világon a birák és 
ügyészek nem tengődnek oly kevés fize-
téssel, mint minálunk. Hivatkozhatunk e 
tekintetben Angliára, hol egy magas rang-
ban levő biró 80, 100 ezer korona fize-
tésben is részesül. Nagyon helyesen. Csak 
is igy biztosithatjuk a birói függetlenséget. 

Egyet a fizetésjavitás  kérdésénél kon-
statálhatunk. A kormány nagyon szük 
marku. A fizetésemelés  egyáltalán nem 
áll arányban a folyton  tapasztalható ár-
emelkedéssel. Ezelőtt 10 évvel 400 frt 
fizetés  többet ért, mint máma 1000 frt. 
Tehát, noha a tisztviselők fizetésemelés-
ben részesültek, mégis helyzetük mit sem 
javult, sőt rosszabb, silányabb, mint ez-
előtt 10 évvel. 

Azért ne legyünk méltatlanok. Kez-
detnek elég. A kormány eddigi intézke-
dése biztató jel a jövőre. 

^ A rálaiiztói  reform  én Erdély. 
A választási reformot  előkészítő bizottságnak 
rendkívül sok gondot okoz nz, hogy miként 
osztassanak be Erdélyben a kerületek, bogy 
Erdély képviselő küldési joga meg ne rövidül-
jön. Egyik erdélyi képviselő e kérdés tárgya-
lása alkalmával figyelmeztette  Andrássy Gyula 
gróf  belügyminisztert arra, bogy Erdélyben a 
közvetett képviselőválasztás! jog még ma ér-
vényben van olyan módon, bogy egyes közsé-
gekben száz adózó választ egy szavazót, aki 
képviselő-választásoknál él szavazati jogsai. 
A kép\iseló arra lm ta fel  a belügyminiszter 
figyelmét,  hogy nem lehetne-e átvinni a sza-
vazó küldési rendszert az általános választói 
jogba, hogy ilyen módon a nemzetiségek ellen-
sulyoztassanak. Széli Kálmán, aki szintén részt 
vett ezen a tanácskozáson, képtelenségnek je-
lentette ki általános választói jog esetén a köz-
vetett szavazásnak ilyen módját és megszorí-
tását s felhívta  az etdélyi képviselőket, hogy 
tegyék megbeszélés tárgyává Erdély követkUI-
(lési jogát n magyarság presztízsének szem elótt 
tartásával. Mint értesülünk, az erdélyi képvi-
selők Andrássy belügyminiszterrel folytatott 
tanácskozás után belegyeztek abba. hogy több 
erdélyi nemzetiségi kerület beolvadjon a szom-
szédos magyar kerületbe s igy a nemzetiségek 
ereje elleusulyoztassék. Eszerint tehát az er-
délyi kerületek száma az uj választásokra lé-
nyegesen csökkeni fog. 

Képviselő-választás. 
Dr Györgypál Domokos lemondásával 

megüresedett csíkszeredai kerületben a kép-
viselőválasztás f.  évi február  1-én tartatott 
meg. Sokkal hevesebbnek és küzdelmesebbnek 
mutatkozott ez a nap, mint amilyen valóság-
ban volt. Ugyanis a váasztást megelózó na-
pokban a pártok részérói történt kisebb inci-
densek, amelyek inkább kortesfogásnak  tekint-
hetők, az illetékes tényezőket arra késztették 
hogy a választás nnpjára megfelelő  huszárság-
ról, csendórségről, általában karhaia'omról gon-
doskodjanak. 

Volt is a választás napján elég katona 'ág, 
de közbelépésökre szükség nem volt, mert a 
választás az egész vonalon csendes lefolyású 
volt. 

Huszárok álltak sorfalat  a szögleten, nz 
Erzsébet-uton; a helybeli honvédség egy csa-
pata u kóhidnál volt felállítva. 

A mandátumért Hajnód Ignác a csíksze-
redai takarékpénztár könyvelője és dr. Nóvák 
Albert gyergyószentmiklósi ügyvéd küzdöttek. 

A szavazás pont 9 órakor vette kezdetét 
Csíkszereda város választóival. I>r. Nováknak 
városunkban pártja nem volt, ezért a vezérsze-
repet már a szavazás kezdetén Hajnód Ignác 
nyerte el, kinek Csíkszeredában 250 szavaza-
tánál több volt. 

A Nóvák párti választók a „Vigadó--lian 
gyülekeztek össze és lehettek iuneu-onnan 
80-100-an. 

A szavazás Fejér Antal dr. elnöklete 
alatt példás rendben történt egészen féltizen-
két óráig amikor is a kiadott hivatalos jelen-
tés szerint Hajnód Ignácra leszavazott 289 vá-
lasztó és Nóvák Albert drra 6. 

Ekkor A Nóvák pártjabeli emberei azt A 
jó tanácsot adták neki, hogy lépjen vissza a 
jelöltségtől, mert bukása bizonyos. Xovák dr 
maga is belátta az ajánlat helyességét és pont 
12 órakor Fejér Antal választási elnöknek 
átndták dr. Nóvák Albertnek sajátkezüleg irt 
levelét, amelyben kijelenti, hogy a jelöltség-
től visszalép. 

Alighogy tudomásukra jutott a városháza 
elótt tolongó Hajnódpártiaknak Nóvák dr. 
visszalépése, éljenzések és hangos örömrival-
eások közepette siettek Hajnód lguácz laká-
lakásához. Itt Hajnód Ignáczot vállaikra emelve 
hozták a városháza elé egyhangúlag kikiáltot-
ták Csíkszereda város képviselőjének. 

A választási jegyzőkönyvek elkészítése 
egy teljes órát vett igénybe; miközben a tö-
meg hazafias  dalokat énekelt a csíkszeredai 
zenekar kisérete mellett. Megtörtént a lelke-
sedés hevében az is, hogy hetvenéves öreg 
választők a nagy sárban járták a „csllrdön-
gölő'-t. 

Délután felkettökor  a városháza erkélyén 
megjelent dr. Kejer Antal választási elnök és 
kihirdette a választás eredményét, vagyis No 
vák Albert visszalépése folytán  Hajnód Igná 
ezot a csíkszeredai kerület egyhangúan vá-
'ítz'ott képviselőjének jelenti ki és lendüle-
tes szavak kíséretében átnyújtotta a közvetlen 
mellette álló Hajnód lgnacznak a mandá-
tumot. 

Hajnód Ignácz átvéve a megbízó levelet, 
a helyzet ünnepélyességétől álltatva, körülbelül 
ezeket mondotta: Halalt kiáltok mindazokra, 
kik még a inai győzelem után is a szekely 
becsületet megrágalmazni merészelik. A mai 
nap győzelmét a székely nép diadalának tar-
tom A beléje helyezett bizalommal nem ran-
got nyert, hanem kötelességet vállalt. Igen. 
kötelességének fogja  ismerni, hogy tekintet 
nélkiil — akik laián ellene liarezoltak is — 
érdekeiket támogassa és szerény tehetségéhez 
merten kéréseik gyors elintézését elómozditsa. 
Némuljon el minden gyűlölség, amely a vá-
lasztókat eddig egymástól i-lkiiliiiiitetle. A vá-
lasztói erdekeben, ha járatlansága mutatkoz-
nék, Ígéri, bogy szorgalmával ezt pótolni fogja 
es a tilost átnyújtott megbízó levelel a biza-
lom legbecsesebb zálogául tekinti es arra fog 
törekedni, bogy becsületéi e váljék kerüle-
tének. 

Valóban régen, de talán egyszer sem 
hallottunk ilyen egyszeri!, közvetlen a nép 
szivéhez szóló sokat ígérő beszédet. O vár-
megyénkben mindig a függetlenségi  eszmék 
elóbarezosa volt es volt idő, mikor majdnem 
egyedül állott a letiint rendszerrel szemben 
Ennek a kipróbált harezosnak a kerület meg 
is adta a kiérdemelt jutalmat az által, bogy 
majdnem egyhangúlag választolta képviselő-
jének. 

Hajnód beszéde után Dávid ignácz elemi 
iskolai tanító a csíkszeredai honleányok nevé-
ben, szép beszéd kíséretében egy csokrot 
nyújtott át nz ünnepeltnek. 

Majd Székely Károly igazgató-tanító a 
csíkszeredai polgárok nevében egy óriási ba-
bérkoszorúval tüntette ki Hajnód Ignáczot. 
jeléül, hogy a közszeretetben álló képviselő 
ezután is mindig számíthat Csíkszereda vá-
ros támogató pulgáraira. 

Végül dr. Györgypál Domokos a függet-
lenségi párt elnöke szólott a választókhoz, 
méltatta Hajnód Ignácz érdemeit és kijelen-
tette azt, hogy a függetlenségi  eszmék har-
czosául méltóbb képviselőt, mint Hajnód Ig-
náczot e kerület nem kaphatott volna. 

Este a megválasztott képviselő háza elé 
fáklyásiiieuet  vonult és ágyuk durranása vissz-
hangozta a székelyek örömét. 

A Kossuth-szállóban a választók Hajnód 
Ignácz képviselő tiszteletére bankettet rendez-
tek. melyen körülbelül áöt) — 300-nn lehettek, 
s ahol számos pohárköszöntő hangzott el a 
megválasztott képviselő éltetésére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 

Holló Ignác gyergyószentmiklósi kir. jarásbiró-
sági telekkönyvi átalakító dijnokot a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbírósághoz írnokká ne-
vezte ki. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csík-
vármegye törvényhatósága februar  hó máso-
dik felében  évnegyedes közgyűlést tart, melyen 
a decemberi általános tisztújítás iniatt le nem 
tárgyalt ügyek is eló fognak  adatni. A köz-
gyűlési meghívók a napokban küldetnek szét 

— A távbeszélő hálózat kiterjesz-
tése. Csikvármegye alispánja előterjesztést in-
tézett az illetékes m. kir. postaigazgatósághoz 
a távbeszélő hálózatnak a vármegye területén 
a jegyzői székhelyekre leendő kiterjesztése vé-
gett E nagy horderejű intézmény lélesitesével 
szükséget elégit ki vármegyénk alispánja, iniut-
liogy ez ideig csupán a központ és a 4 járási 
székhely van összekötve távbeszélő hálózattal, 
ami a közigazgatás menetének érezhető hátrá-
nyára vau. 

— Halálozás. Részvéttel vettük n hírt, 
bogy Rancz János fclcsiki  kerületi fóesperes, 
vármegyei törvényhatósági tag folyó  évi január 
hó 29-én elhalt. Elhunyt egyike volt a vár-
megye legtekintélyesebb és legrokonszenvesebb 
papjának, ki nemes gondolkozásával és haza-
fiasa  ágával vármegyénkben közszeretben élt 
Halála váratlanul jött s a betegség, mely hir-
telen megtámadta, rövid egy hét alatt meg-
váltotta szenvedéseitói az életerős 55 éves 
férfit.  Rancz János csak a mult évben lett fő-

esperese a felcsiki  egyházkerületnek, hol hívei 
közbecsülést* támogatta áldásos munkájában. 
Mint vármegyei törvényhatósági bizottsági tag 
élénk és tevékeny részt vett törvényhatóságunk 
életében, hol szakképzettségével és szavának 
súlyával nem egyszer feltűnt.  Tagja volt a 
vármegye közigazgatási bizottságának s még 
több vármegyei bizottságnak. Haláláról a fel-
csiki espeivsi kerület papsága gyászjelentést 
adott ki. Temetése folyó  évi január hó 31-én 
délelőtt 10 órakor ment végbe őszinte mély 
részvét mellett. .A felesik  kerületi papság meg-
döbbentő szívvel és fájdalomtól  lesújtva, szo-
monian tudatja, hogy szeretett főnöke  főtisz-
telendő R a ii c x J á nos kerületi fóesperes, 
egyházi tanfelügyelő,  csiknagyboldogasszonyi 
plébános. Csikvármegye törvényhatósága és 
több varmegyei bizottság tagja stb. életének 
•V) ik. papsága ;tl) ik évében, egy hétig tartó 
súlyos betegség és a haldoklók szentséginek 
felvétele  után. folyó  évi január hó 211-én tl. u. 
2 órakor jobblétre szenderült. Temetése 11)08. 
evi január Itó :tl-én d. e. 10 órakor, az egek 
L'rátiak beniutataniló engesztelő szentmise után 
fog  a csiknagyboldogasszonyi templom keríté-
sében megtörténni. Aki mindenkitlek mindene 
kivsitit lenni, nyerje bő jutalmat a mindenek 
Alkotójától! R. i. p. s.! Csikkarcfalván.  1908. 
évi január hó 211-én A felcsiki  esperesi kerü-
let papsága". 

— Vármegyénk régészeti emlékei-
nek felkutatasa.  A varmegye törvényható-
sági bizottsága l'.NMi. evlien tíOÓ korona segélyt 
nyújtott Téglás (tábor nyűg kir. tank. főigaz-
gató. a m. tud. akadémia I tagjának saját ké-
résére azért, hogy a vármegyénk területén levó 
történelmi nevezetességű emlékek felderittes-
senek, az azokhoz fuzódó  tények a történetíró 
oknyomozó módszerével a babona-monda vilá-
gából kiemelve, a valóságnak megfelelő  meg-
világításba hozassanak Téglás (íábor a na-
pokba adta be részletes jelentését vármegyénk 
alispánjához. A jelentés a dákok, a rómaiak és 
székely véreink általánosan ismert történelmi 
ténycin kivül ujat alig hoz fel.  Annyit hivata-
losan megállapít, hogy a vén Hargita innen 
eső oldalát a világhódító rómaiak nem lépték 
át. sót hozzáteszi, hogy épen a Hargitának ezt 
az oldalát a dákok a romaiak terjeszkedése 
ellen védőbástyájául használták, amit onnan 
vél megállapítani, hogy a Hargita túlsó olda-
lán a rómaiak ellenerőditményeinek romjai ta-
lálhatók fel.  Minthogy a jelentés más semmi 
ujat nem mund, konstatálhatjuk, hogy a kuta-
tások nem végződtek olyan eredménnyel, mi-
lyent a vármegye közönsége azokhoz fűzött. 

— Cabaret estely. A enkszereclai sa-
nalorium bizottság l'.KIS. évi február  hó 8-án 
Iszombaton). a Vigadó nagytermében, a csiki 
tüdőbetegek javára cabaret-estélyt rendez, kö-
vetkező miisoi'ozattal: 1. Vig férfi-négyes. 
Éneklik: Záreczky Jenő, Itnecs János dr. Nagy 
István ifj.  és Albert Sándor. 2. r Az audencia". 
Kettős jelenet: Jakab Mici és Gaál Endre dr. 
;). Hegedü-solo. Fekete Bandi, kiséri Wolf  Ida. 
4. Szavalat. I'ap Margit. 5. Fráter-féle  és kuruc-
dalok. Cigányzene mellett énekli: Fejér Mi-
hály dr. ü. Egyveleg zongorán. Előadják: Ja-
kab Mici és \Volf  lila. 1 Monoiog. Dr. Gaál 
Endre előadásában. 8. Allatnégyes zene kísé-
rettel. éneklik: Záreczky Jenő. imocs János dr, 
ifj.  Nagy István és Albert Sándor. Zenével 
kisérik Darvas Béla. Merza Gyula, Sprencz 
György és l'jfalvi  László. A dalokat és zenét 
Dományáne Péter tanár vezeti. A műsor pont-
jai közt Kormos Emil ügyvédjelölt szerepel, 
mint conferencier.  A műsort tánc követi. Kez-
dete este 7 órakor. Helyárak: I-sórendü szék 
2 korona 40 fillér.  Il-otlrendü szék 2 korona. 
Ill-adrendü szék 1 korona 00 fillér.  Állóhely 
1 korona. Karzat- és gyermekjegy 00 fillér. 
Jegyek elóre válthatók: Szvoboda József  könyv-
kereskedésében és este a pénztárnál. 

— Vonatkisiklás. Január hó 30-nn a 
Brassó felól  érkező déli vonat hibás váltóállí-
tás következtében a csikszentkirályi állomás-
nál kisiklott. Ezúttal a vasúti szerencsétlenség 
minden nagyobb baj nélkül esett meg. Sem 
a vonatvezető személyek, sem az utasok nem 
sérültek meg. 

— Pár nappal ezelőtt a kézdivásárhelyi 
és Brassóba induló vonatok volt ik nagy vesze-
delemnek kitéve, csak a mozdonyvezető Ügyes-
ségének lehetett köszönni, hogy az utasok 
könnyebb sérüléssel menekülhettek meg a na-
gyobb katasztrófától. 

— Rudolf  királyfi  emléke. Január 
hó 30-án volt 19 esztendeje annak, hogy Ru-
dolf  trónörökös Mayerlingben tragikus körül-



Február . 
mények között meghalt. A bécsi Burg kápol-
nájában az évforduló  napján reggel 8—12 óráig 
csendes miséket olvastak. Schönbrunnban, nz 
összes királyi várkastélyokban és karmeliták 
mayerlingi kolostorában szintén voltak isten-
tiszteletek. 

— Egy kis Gotterhalte ügy Brassó-
b a n . Harl'urt szász esperes minapi brassói 
beiktatásán a városi zenekar a Gotterhaltét 
játszotta Dr Halász Gyula fóreáliskolai  tanár 
a szerdai városi közgy űlésen ezt szóvátelte és 
Hieinesch polgármester azon válaszút, hogy a 
Golterhalte nem sértő és hogy a prograaimot 
a karmester állitja össze, tudomásul nein vette, 
majd azt kérdezte beszéde további folyamán, 
hogy ugyan miképen fogadnák  a szászok, ha 
magyar ünnepélyen a városi zenekarral a 
„Mégis huncut a uémet" nótát húzatnák- A szá-
szok ezt a kérdő feltevését  szenvedélyes kifa-
kadásokkal fogadták  és valósággal letorkolták 
Halász Gyulát. A lehurrogó kórust Copponi 
Prangott képviselő vezette. Utóbh a szász-
román többség a polgármester val ászát tudo 
másul vette. 

— Legény-estély. A farsang  legsike-
rültebb mulatsága lesz a farsang  végén ren-
dezendő legény-estély. A nagyszabású estély 
előkészületeit lázas buzgósággal vette kezébe 
városunk iljusága. Az estély védnökségere. 
mint értesülünk, iljuságunk a távollevő Mikó 
Bálint valóságos belső titkos tanácsost szán-
dékozik felkérni,  az elnökséget pedig Gyalókay 
Sándor és dr. Bocskor Bélának ajánlja fel,  mi-
vel a sikert már eleve biztosítva látjuk. A mu-
latságot a szokástól elteróleg az ifjúság  be-
lépti-dij nélkül saját költségére rendezi. 

— Meghívó. A csíkszeredai uri kaszinó 
1908. évi február  hó 9-én, délután 4 órakor 
saját helyiségeiben tartja XXXII-ik évi rendes 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Az 
1907. évi pénztári számadások. 2 Könyvtár-
nok jelentése. 3. Háznagy jelentése. 4 Az 1908. 
évi költség elóiráuyzat. 5. Könyvlárnok válasz 
tás. G. Indítványok. Indítványok az alapszabá-
lyok 22. § ának 7. pontja érteltneben a köz-
gyűlést megelőzőleg 5 nappal az igazgatóság-
hoz benyújtandók s azokat az igazgatóság ter-
jeszti elő. A közgyűlésre a Kaszinó tagjai meg-
hivatnak. 

— Zigány Árpád ügye. A marosvá-
sárhelyi királyi tábla január 29-én tárgyalta 
Zigány Árpád zsarolási ügyét. Klnök: Dobay 
Albert táblai tanácselnök, elóadó Jakab liutlolf 
táblabíró volt, a vadat Csiky Lajos főügyész 
helyettes képviselte. A marosvásárhelyi királyi 
Ítélőtábla a brassói törvényszék Ítéletét meg-
változtatta. Zigány Árpádot félévi,  Block Manót 
három hónapi fogházra  ítélte. Mindkét vádlott 
semmiségi panasszal élt. 

— A brassói állami tisstviselők. Az 
állami tisztviselők Brassóban nz élelmiszerek 
és lakások drágaságát nagyon nehezen tudják 
elviselni, ezért u napokban egy népes gyűlé-
sen elhatározták, hogy a lakáspénzük feleme-
lése, illetve lakbérpótlék engedélyezése végett 
kérelemmel járulnak Wekerle Sándor minisz-
terelnök, pénzügyminiszter elé. A tisztviselők 
memorándumát nagyobb küldöttség élén gróf 
Mikes Zsigmond főispán  fogja  átnyújtani a mi-
niszterelnöknek. Szterényi József  államtitkár 
Brassóvármegye képviselője, a legmelegebb tá-
mogatását helyezte kilátásba. 

— Halálozás. Karda Geró nyugalmazott 
huszárszázados január hó 28-án Csíkszeredában 
meghalt. 

— Krdély metropolisát Kolozsvár városát, 
súlyos csapás érte. A városi tanács egyik ki-
váló és közszeretetben álló tagja Salamon An-
tal tanácsos, a katonai ügyosztály vezetője 
január hó 31-én, 63 éves korában meghalt. 

— Csiktusnádi Betegh Imre a deési ke-
rület függetlenségi  képviselője, uz erdélyi róm. 
kath status igazgató-tanácsosa Budapesten 
hossza9 szenvedés után január hó 28-áu 50 éves 
korában meghalt. 

— A cslkvármegyei árva- és sze-
r e t e t h a z javáru január 1 1-éu rendezett közvn-
csóróra adakoztak : Kovács Antalné és özv. dr. 
Molnár liügzlóué gyüjtóivén: Kállny L'bulné lu 
üveg pezsgőt: Kovács Antillné egy tál sültet, egy 
liter fekete  kávét és egy üveg kompótot; özv. dr. 
Molnár Lászlóné 5 kor.; Szupos Albertné 1 kor.: 
Tursai Sándorné 2 kor.: özv. Pál Józsi-Iné 1 kor.; 
Szigethy tíyulu 2 kor.-. Pulír Alajosné 2 kor.; 
özv. Lukacs Józselné 2 kor.: Fejér Sándorné 1 
tál sültet és 1 tál tésztát : Küzdy Árpádné gyü-
mölcsöt és czignrettát; Élthes Zsigmoudné 2 kor.; 
Jakab Biri 1 tál sültet; Fried Saiuuué 1 tál sül-
tet s 1 tál tésztát: Márton lgnáczné 1 kenyeret: 
Székely Károlyné 1 kenyeret -. Tamás Józsetué 
kürtöskalácsot; Turteltuub Helén 3 kor.; (irosz-
tuann Ödönné 1 tál nyelvet és sonkát: özv. I^iviu-
ger Erna 1 tortát; Hajnód Sáudonié 1 kor.; Huj 
nőd Ferenczné 1 tál sültet: özv. Szőcs Mártonné 
2 kor.; Özv. Karacsony Jánosné 1 liter rumot \ I 
Jakab Ferenczné 1 tál sültet; iij Dávid Ignáczné 
1 tál sültet; Dávid Lajosné 2 kor.: Eröss Antalné 
1 kor.; Gőzei Árpádné 1 tál halat, 1 üveg rumot 
és kompótot; Kózenfeldné  2 kor.; Jerzsák Jánosné 
1 tál soukát; Dájbukát Jukabné 5 kor.: Kovács 
Jánosné 4 kor.; id. Dávid Ignáczné lgnáczné 1 
kor.; Weigel Ferenczné 2 kor.; özv. Merza Ger-
gelyné 1 kor.; ilr. Harmatk Leó 3 kor.; Trohán 
Józsefné  1 tál sültet; Tamás Mariska 1 tortát; 
Kozma Istvánné 2 kor.; Özv. Nagy Sándorné tész-
tát és almát; özv. Adler Józsetué 40 tilL ; Ázbé 
Antalné 2 tál tésztát; Özv. Lojczel Ferenczné 1 
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tál tésztát: X. X. 4 kor.: Albert Balázsné 4 kor.; 
Takó Károlyné 1 kor.: X. X. 3 kor.; «Ir. Veress 
Sándorné l l á l sültet és 1 tortát; Fiedtuann Ig-
nácz 1 kort és 1 Üveg bort: Wolf  Ferenczné 1 
tál sültet; Se hon val tl Jakab 4 kor.: Szabó Lajos 
1 kor.: Szabó Miklós 2 kor.: Xissel Testvérek 
2 kor.: Őrli én Jánosné I tortát: Pototzkv Márton 
2 kor.: Merza Kezső 5 kor.: Jakab Ödönné 2 da-
rab tortát; özv. Tömés Károlyné kürtöskalácsot: 
dr. l'jlalusy Jenő 2 kor.: Miiller Andráané 2 kor.: 
özv. Dávid Istvánné 2 drb. kenyeret: Dávid Já-
nosné 1 tál sültet. Csiksonilyórol: Ambrus Dé-
nesné 2 kor., Lakatos Izráné 1 kor.. Csiszer Pető 
2 kor., Ivánvi Antalné I tortát és süteményt. 
Krőss József  M kor.. Kassay Lajos 2 kor. Csntó 
János 2 kor. László Mari 2 kor., özv. Haindel 
Józsefné  I kor.. Márbé Ambrus 2 kor., Zengőn 
Zoltanné 1 tortát, dr. Fodor Antalré halat sültet 
és toiiát. Ma jer Jánosné 1 kor.. Májer Lipót 1 
kor.. Jakab .Antal 2 kor. Petres András né 2 kor. 
Hll HU.. Balogh Ferenczné 3 kor., Sztojber Ottó 2 
kor.. «Ir. Kolotiies Dénesné 2 kor. kézpénz gyűjtés 
11H kor. 2o Hll. 

Dr. Filep Sándorné és Lázár Miklósné gvüjtík 
ivén: id. Száva Lukacs 5 kor., özv. Lárencz Al-
bertné 1 tál sültet. Bothár Klek 40 tlll., Simon 
Kde 2 kor.. Húzás János 50 Hll., Györgypál Já-
nos 2 kor., Gál Sándorné 4 kor., Szöts l kor.. 
Lányi Sándorné i tál sültet. Metei Ignáezué 2 
kor., Suta Albertné 1 kor., Incze Annii 1 kor.. 
Balázs Dénesné 2 kor., Lncz Sándorné 2 kor.. 
Zinuuermann Adollné 4 kor., ilr. vegh Elemérné 
4 kor.. Xagy Sándorné 1 tál sültet. P. Mikó Ilonu 
20 kor.. Xagy Hálintné 2 kor.. Xagv Lujnsné 1 
tál sültet. Dóczi Andrásné 2'» Hll.. Tamás József 
2 kor., Csiszcrné 1 tál sültet. Lázár Miklósné 2 
sültet. Csiszer Iinréné 4 kor., (tépi Sándorné tész-
tát. kézpénzgyiijtés -17 kor. 1" Hll.. 

Fejér Snndonié és Fekete hurené gyiijtőíven 
('sikszépvizröl: Szebeiii Péteiué 4 kor.. Csécsi 
(Jyulátié 4 kor.. Kácz Lajosné 2 kor.. Zakariás 
K. Lnkácsné 5 kor.. Theil Frigvesné 5 kor.. Özv. 
Diatkevits Jánosné 20 kor.. Zakariás J Antalné 5 
kor.. Zakariás Jakabné 5 kor.. Zakariás K. Antalné 
5 kor.. Zakariás Simon 4 kor.. Zakarizs Antul i) 
kor., ifj.  Deák Elekné H kor.. Dájbukát D. Antal 
5 kor., özv. Szeheni Péterué 4 kor.. Száva Tinka 
5 kor., özv. Zakariás Lnkácsné 2 kor., özv. Za-
kariás Izsák né 5 kor.. Fejér Miklós 4 kor.. Fejér 
.lakaimé 4 kor., Száva Kristót 10 kor.. Pototzki 
Alajos 4 kor., özv. báró Várdener Ödönné 2 kor., 
Uiijthy Endre 1 kor.. Zakariás Péter 2 kor.. Deák 
György 5 kor., Dr. Zakariás István 4 kor.. Ta-
más János 1 kor.. Szabó Ferenczné 2 kor. 10 Hll.. 
Fejér János 10 kor. Összesen 14<> kor. 

Dr. Veress Sándorné és Nagy Irénke gyüj-
toivén : íd. Xagy Istvánné 1 tál sültet. Geoző Déln 
4 kor., Száva Antal 5 kor.. Beöthy Gábor kétko 
rona, Sprencz Györgyörgyné 1 drb. tortát dr. Xagy 
Béuiné halat, lasirozottat és Malacot. Kurda Gyula 
1 liter kávét, özv. Mihály Ferenczné 2 kor., Csip-
kés árpádné 1 doboz lagylaltat, liátky Sándorné 
1 tortát, Fercnczv Gézáué 1 félkiló  teát, Kiss 
Emőné ugy tál sültet. Csanády századosne 3 kor., 
(irosz Ferencz 5 kor., Pap Domokostié 2 doboz 
lagylaltat, özv. Xngv Ferenczné 2 kor., Balázs 
Istvá'iné 2 kor., Xagy Imié né 1 túl söltct, ö/t*. 
Székely Eudrené 1 üveg rumot, 1 adag teát, Szacs-
vai Imréné 1 tál sültet, 1 tortát. 1 üveg rumot, 
teát, almát. özv. Éltlics Jakabné egy tál sültet, 
Kertész Istvánné 1 tál sültet, (vyulokuy Sándor 
10 kor., készpéuz Összeg 85 kur. 

Dr. Tnuber Józselné és Biicber Adollné ivén: 
Uccze Imréné 1 tál sonkát. Beczc Antalné 1 tál 
sonkát. Viucze Andrásné 20 fii  léit, Kovác t (ÍÜ-
josué 1 tál sültet, dr. Szánt<» Samnné 5 kor., Far-
kan Imréné 5 kor.. Takács Károlyné 1 tál tésztát, 
Szenicrjai 2 kor.. Hcrczkáué 1 tál tésztát, (iái Fe-
rciiczn 2 kor., Pup Károlyné 4 kor., Szebeniné 2 
kor., Pál Sándorné l tál sültet dr. Durudics Fé-
lixné 1 tál sültet. Péter Istvánné 2 kor., Szigethy 
Ynrgáué 2 kor., dr. Iniecs Jánosné 4 kor., özv. 
Kiszner Józselné 50 drb. narancsot, dr. Fücp Sán-
dorné I tál sültet, Grutivald Albertué 50 dr. na-
rancsot, Pototzkyné 1 tál tésztát Tuma Mátyásné 
1 tál sültet, dr. Fejér Antalné 1 tál sültet, Xagv 
Gvuláné 10 liter bort, Ijeuk Lajosné 1 tál tész-
tiit, Szvoboda Jó/sefné  1 tál sültet, Mihály Fe-
renczné 1 tál tésztát, Klein Ida l tál tésztát, Kp-
stein Izidor 1 tál tésztát Herkovícs Samu 1 tál 
tésztát, Bokros Eudréiié 2 kor., Boltreszué 2 kor., 
dr Zakariás Manóné I tál sültet, Jeney íjászióné 
1 tál sttltet és egy tál tésztát, kézpénz összesen 
23 kor. 20 KII. 

Gözsy Arpádzé és Szabó Gézáné ivén*. Ju-
novitz Józsefué  1 tál sonkát, 1 tál nyelvet, Michna 
Uezső 5 üveg likőrt, Veress Elek 5 üveg bort, 
Szabó Gézáné 1 tál halat. Szvoboda M. 1 kor., 
dr. Györgypál Domokos 10 kor., Moldován János 
10 drb. kenyeret, Darvas Héláné 1 tortát, Pap 
Györgyné 2 kor.. Mátrai lgnáczné 1 kor., Kövér 
Gyergyné 2 kor., Csedő Istvánné 2 kor., Dóczi 
Jánosné 2 kor., Uiró Dénesné 1 tortát, Balog 
Géza 1 kor., özv. Dávid Istvánné l tál tésztát, 
Hajdá Péter 1 kor., dr. Csiky Józsefné  1 tál sül-
tet, özv. Kom leld né 4 kor., Winkler Edéné 3 kor., 
Lux Sándorné 1 tésztát, Zareczky Pálué 2 tál 
sültet, Biicber Adolfhé  süteményt és 4 kort, ifj. 
Dóczy József  1 kor., Lécz János 2 kor., Szaltán 
Zelma 1 tál tésztát ilj' Gál Ferenczné 4 kor., 
Orbáu Gáspárné 1 tál sültet Ádám Józselné sül-
tet Szopos Józsefné  1 tál tésztát, Bájer Fereuoné 
3 kor., Fülöp Alajosné 2 kor., Fekete Imréné 1 
tál sültet és 1 tál tésztát Révész Gyuláné 2 kör., 
Grosz Ferencz 2 kor., Gál József  & kor., Pál 
Andráené I tál tésztát kézpénz gyűjtés Összege 
55 korona. 

Wolf  Ferenczné és Xagy Irénko ivén: özv. 
Szász Lajosné 1 üveg kávét, 2 kenyeret éa 3 kgL 
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ezukrot, Sipos Lázámé 1 tortát, Darvas Péter 1 
kor., özv. Keresztesné 20 fill..  Antal Áron HO 611., 
Kovács János rzipész 50 fill,  László András 20 
Hll.. (iernian Anna 1 kor., ifj.  Botár Béla 4 kor, 
Kudits István 5 kor.. Silló Béni 20 fill,  1-őrincz 
József  40 fill-  Kovács Józsefné  I tortát, Pál Sán-
dorné 1 kor, Németh Károly 40 fill,  Cseliné Köv-
incnilv Mari a kor., özv. Szabó Antalné 1 kor, 
Lajos Klek né 1 kor, Pál István 40 fill,  Kalamár 
Imre 50 fill,  Biderinanné 20 fiU,  N. N. 17 fill, 
özv. Jakab Alajosné t doboz ezukor, kézpénz 
összege 1H kor. 

I>r. Timiiéi- Józsefné.  Biicber Adolfné  és Nngv 
Irénke gyiijtö ivén : özv. Sznthniári Elckllé 3 drb. 
kenveret. Kis Antalné 1 tál sültet, Lacziua Ká-
rolv I sültet és 1 tésztát,'Vendet-Dávidné 2 tortát, 
dr.' Bocskor Bébi 10 kor, Czáku Béláué sonkát 
és kiirtöskidáesot, Beke Agostonné 2 drb. kenye-
ret. dr. Fodor Antal 10 kor, Leitmnnné 1 tortát, 
Gáspár Józsefné  1 tál siiltet, Sprencz Hugóné 1 
tortát. Biró József  1 tortát, Apponyi Lnjosné 2 
kor, Szeivnit Itezsőné 1 tál sültet, líávid Péter 5 
kor, Lnclicr (îyulu 1 tál sültet. Xuridsánvné I tál 
sültet, (íyönös (íyuláné 1 tál sültet, Kocsis Pálné 
1 tál tésztát, l.ajos Ignáczné 40 till. Fekete Vil-
mosué 1 tortát. Maraskiné 3 kor, György Endréné 
I tál sültet. Birtha Józsefné  I» kor. Veres Árpádné 
1 tál sültet, il'j Nagy Istvánné 1 tál sonkát, Csi-
szer Károlyné 2 kor, Csiszer Sándorné 1 kor, 
Ligethv Sumuéé 1 tortát. Bándi Istvánné l tál 
sültet, (rörög Pétemé 2 kor. Bodor Ödön 20 kor, 
Csibi IVtcr 4') fill,  Szepessyné 20 fill,  Ferenczv 
(ivözö 2 kor. Kovács Zsigmondué 1 tál sültet, 
llvés Istvánné I kor. Bocskor Erzsi 4 koi. Csá-
szár- Xánilonié 1 tál tésztát, Xagy Juliska 1 kor, 
László Iiure 1 kor, Merza Jánosné 6 kor, dr. 
Márton Lászlóné 1 tál sonkát, Báldyné 1 tál sül-
tet. Hsijnód Ignácz 1 kor. Forgács tolindnagy 6 
kor, Körtvélycssy százados 8 kor, Merzn Jánosné 
1 túl sültet. Hajz Antalné 1 tál sültet. Fodor Mi-
hály 3 kor, Kánváné (l)eluéről) 2 tál sültet. Fo-
gadják a nemes szivü gyűjtök és adakozók, az árvn-
és szeretetliáz igazgató választmányának hálás kö-
szönetét. 

Baranyai Mihály szinházi karmester 
elvállal zongora hangolást es javitast 

Kérelem. A sanntorium-hizottság tisz-
telettel kéri mindazokat, akik véletlenül nem 
kaptak volna meghívót a cabaret-estélyre, szí-
veskedjenek azt az estélyt rendezőkkel, illetve 
az elnökséggel tudatni, hogy a nem rajtok 
muló mulasztást helyrehozhassa még idejében. 

— A roman középiskolák véghizo 
nyitványa a Magyarországon és Ausztriábnu 
kiadott érettségi bizonyítványokkal egyenran-
gúnak ismertetett el ugy, hogy egy romániai 
líceumot végzett tanuló beiratkozhatik egy ma-
gyar vagy osztrák egyetemre. 

— Műkedvelői előadás. Csikmenasá-
gon, folyó  evi január hó 26-án este az állami 
elemi iskola helyiségében, az ifjúsági  egyesü-
let, a tanitó-testü.et közreműködésével, ugy 
anyagilag, mint erkölcsileg fényesen  sikerült 
szinelőadással egybekötött jólékonyoélu tánc-
mulatságot rendezett. Ezeu alkalomból kifolyó-
lag az összes bevétel 151 korona 90 fillért 
teszen ki. Ebből leszámítva r. költségeket, tiszta 
jövedelem maradt 37 korona 40 fillér,  mely 
összeget az egyesület egy, a saját céljaira szol-
gáló uj szinpad felállítási  költségeiuek fedezé-
sere fordittatik.  — Felülfizettek:  Baky Károly 
7 korona 60 fillér.  Csedó Gábor 2 kor. 60 fii. 
Sándor Dávid és Gábosi Lajos 2—2 korona 
40-40 fi  lér, Antal József  1 kor. 80 KII. Czikó 
József  és Tamás Dániel 1—1 kor. 60 — 60 fill. 
Jakab Ferenc 1 kor. 20 fill.  Antal József  plé-
bános I kor. 80 Hll. Sándor Gergely, Sándor 
János 1—1 kor. Baka József  80 fill.  Govrik 
Geró, Nagy Ferencz, Márton Zakor, Soós Lajos, 
Benedek Emánuel (30—60 fill.  A felUlfizctók  a 
nemes cél érdekében tett szíves áldozatkész-
ségükért fogadják  hazafias  köszönetét mind a 
rendezőségnek, mind pedig az iljuságnak. 

— Iparos bál. Folyó hó 2-án tartották 
meg az iparosok a .Vigadó* nagytermében a 
létesítendő olvasókörük javára zártkörű bálju-
kat. A farsangnak  e második mulatsága is jól 
sikerült. A rendezők már eleve gondoskodtak 
erről és fáradozásukat  siker koronázta, atueny-
nyibeu az ott levó — elég nagyszámú közön 
ség — egy élvezetes estély benyomásával tá-
vozott. Anyagilag nem mondható sikerültnek, 
de ez kárpótolva lett az erkölcsiekben. Csík-
szereda intelligenciája most is, mint mindig 
távol tartotta magát, pedig ha haladni akarunk 
és a nagy városok felfogásához  alkalmazkodni 
igyekszünk, súlyt kell fektetnünk  arra, hogy 
a különböző társadalmi osztályok között netán 
finnálló  ellentétek kiegyonlittessenek, a társa-
dalom egyöntetű és hatékonyabb érdekében. A 
táncestélyen, mint védnökök megjelentek: Kállay 
Uhui főispán  és Fejér Sándor alispán. A nagy-
teremben külön készített emelvényen Kállay 
Ubulné és Fejér Sándorné mint bálanyák fog-
laltak helyet, kiket a rendezőség szép virág-
csokrokkal tüntetett ki. A táuc melyben váró 
sunkhan tartózkodó deli huszártisztek is réBzt 
vettek a legjobb hangulatban a reggeli órákig 
tartott. 

— Pályását. A magyar királyi állam-
vasutak Csíkszereda állomásán berendezett ven-
déglói üzlet 1908. évi április hó 1-től számí-
tandó öt (5) évre bérbeadandó lévén, annak 
bérbeadása iránt ezenuel pályázat nyittatik. 
Felhivatnak ennélfogva  mindazok, kik nevezett 
á'lomási vendéglót bérbe venni óhajtják, hogy 
a szabályszerűen felbélyegzett  és bizonyítvá-
nyaikkal felszerelt  ajánlatukat legkéBÓbb 1908. 

. . 

évi február  hó 25, déli 12 óráig kUlön lepe-
csételt és .Ajánlat u-Csikszereda állomási ven-
déglő bérletére" megjegyzéssel ellátott borí-
tékban a magyar királyi államvasutak kolozs-
vári üzletvezetósége általános osztályához (tit-
kárság) címezve küldjék be. Ajánlattevő köte-
les a kolozsvári üzletvezetóség gyűjtőpénztá-
ráuál 1908. évi február  hó 24-ig bánatpénz fe-
jében 20C boronát készpénzben, vagy állami 
letétekre alkalmas értékpapírokban letétbe he-
lyezni, vagy oda posta utján külön borítékban 
beküldeni. Ezen vendéglőre vonatkozó részle-
tes feltételek-  a magyar királyi államvasutak 
kolozsvári üzletvezetósége III. osztályában tud-
hatók meg (E. M. K. E. palota, U-ik emelet, 
33. ajtói, amelyekre nézve e helyen is meg-
jegyeztetik, hogy ugy nz I—II., valamint a 
111. osztályú ét- éB egyúttal váróteremnek fű-
tését és világítását bérbeadó magyar királyi 
államvasutak csíkszeredai állomási főnöksége 
eszközli. Végül megjegyeztetik, hogy a ven-
déglőhöz uz üzleti helyiségeken kivül a bérlő 
céljaira 9zolgáló két szoba és előszobából álló 
magán Inkás is udatik. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
NyUt  levél 

Györgypál  Domokos dr  úrhoz, minta csík-
szeredai  választó-kerület  függetlenségi-párt 

elnökéhez. 
Tisztelt  Elnök  ur! 

A mult 1907. évi március 16-án tartott 
szervezkedő gyűlés, mely engem a megyei 
függetlenségi  és 48-as párt elnökévé választott, 
a kerületek elnökeit, valamint a megyei or-
szággyűlési függetlenségi  képviselőkét társel-
nököknek mondotta ki. Alelnök nemlétében a 
sok elnök közül alig tudom eldönteni, hogy 
kihez intézzem soraimat, melyben nz elnöki 
állásról való lemondásomat bejelenteni kívá-
nom Mégis a központi vál. kerület eluökét tar 
tom legilletékcsebhnek felkérni  arra a szíves-
ségre, hogy lemondásomat alkalomadtán a párt-
nak bejelenteni méltóztassék. 

Nem csak egy oka van lemondásomnak, 
de elégnek tartom azt az egyet felhozai,  hogy 
olyan szervezetnek, mely hivatásából folyó  mű-
ködésének már legelső mozzanatát is a meg-
állapított szabályzat megsértésével teljesiti, 
nem hogy elnöke, de semmiféle  tényezője nem 
kívánok lenni. 

Ha a szervezeti szabályzat nem ad mó-
dot és alkalmat a megyei pártelnöknek, hogy 
a legfontosabb  dologra, a képviselójelölésre 
befolyhasson,  — ami már magában képtelen 
helyzet — de ugy intézni a dolgot, hogy még 
mint egyszerű választónak se legyen alkalma 
egy választókerületi gyűlésen ehhez hozzá-
szólni : nz ilyen szervezet haszontalan és csak 
álarcnak használható. 

A párt érdekeit s ebben országos érde-
ket szolgáló, a szervezeti szabályok respektá-
lásával működő pártszervezetnek 3zivesen tud-
nék tagja lenni, de helyi érdekcsoportok vagy 
klikkérdekek támogatására hajlandó noha se 
voltam és nem is leBzek. 

C.-iksomlyón, 1908. febr.  3. 
Tisztelettel: 
Pál Gábor. 

S Z Í N H Á Z . 
Fehér Károly színtársulata hétfőn  este 

kezdette meg a szini évadot. A társulat 
bevonulása városunkba csendben, szinte 
észrevétlenül történt. Nehény nappal ez-
előtt jelentek meg az előleges szinházi 
jelentést tartalmazó falragaszok  az utca 
sarkokon, ezeket követte a társulat uj tit-
kára; két nap alatt össze volt gyűjtve 
vagy száz bérlet és hétfőn  Heltai Jenő 
„Bernát" cimil pompás bohózatában már 
be is mutatkozott az uj társulat. 

Tavaly óta nagy átalakuláson ment 
át a színtársulat. A régiek közül csak a 
jobbak maradtak meg, a gyöngébbeket 
uj erőkkel cserélte fel  Fehér Károly. Meg-
felel-e  a társulat mostani összeállításában? 
változatos és szórakoztató lesz-e a reper-
toir? kifogja-e  tudni elégíteni a színtár-
sulat és műsor Csíkszereda intelligens és 
a színészet iránt annyira fogékony  közön-
ségének igényeit? Egyelőre még nyílt 
kérdések, melyekre a választ a közel jövő 
adja meg. 

Egy színielőadást ugyan már végig 
szemléltünk, de az ezen szerzett impres-
siók alapján tárgyilagos bírálatot még nem 
mondhatunk. Nem láttuk még az összes 
erőket, nem hallottunk még operettet, 
mely műfaj  bizonyára a műsor főerőssé-
gét fogja  képezni, nem ismerjük még a 
tervbe vett műsort s ezért egyelőre a vá-
rakozás álláspontjára helyezkedve, tartóz-
kodom a bemutató előadás méltatásától. 

Szükségesnek tartjuk azonban Fehér 
Károlyt jól felfogott  saját érdekében jóakara-
tulag figyelmeztetni,  hogy az a páratlan tá-
mogatás, melyben Csíkszereda közönsége ót 
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és társulatát már a bérletgyüjtés alkalmá-
val részesítette, bizonyos kötelezettségeket 
ró reá. Jól betanult, gondosan előkészi-
tett és rendezett előadások, változatos mű-
sor, ez a legkevesebb, mit töle joggal 
elvárunk. 

Nem vagyunk tulkövetelök, igényein-
ket alaposan leszállítjuk, de bizonyos mű-
vészi minimumra mégis igényt tartunk. 

— a—a. 
• 

Színházt  hírek.  Fehér Károly igazgató 
a közönség óhajait szem elótt tartva nagy ál-
dozatok árán állandó vendégül szerződtette 
Cserey Irmát, a miskolci színház volt prima-
donnáját. A müvésznó, aki Budapesten is szép 
sikereket aratott a .János vitéz* és -Bob her-
ceg" címszerepében — ma este mutatkozik be 
közönségünknek a .Vig özvegy* Glavári Hanná-
jában. 

A heti műsor egyébként is érdekes, vál-
tozatos. 

Csütörtökön. Sudermann világhírű szín-
müve: .A becsület" kerül színre, amely darab 
különösen Zilahynak és Krassói Józsikának ad 
alkalmat tehetsége bemutatására. 

Pénteken, a .Milliárdos kisasszony'-ban 
lép fel  másodszor Cserey Irma. eg\ik legjobb 
szerepében Harmat Éviben, melyben különösen 
gráeiózus táncával fog  sikert aratni. 

Szombaton, a csíkszeredai szanatorium-
bizottság cabaret-estélye miatt nincs előadás. 

Vasárnap, alkalma lesz a közönségnek 
egy igazi népszínműben gyönyörködni Bokor 
József  100 aranyat nyert híres darabját, a 
„Kuruc furfang"  ot mutatja be a társulat. Bö-
zsit. Blaháné híres szerepét Túri Marcsa játsza. 
A fó  férfi  szerep Baróti Jenó kezében lesz. 

Hétfőn,  Cserey Irma a .GUI baba" Gábor 
diákjában lép fel. 

KÖZGAZDASÁG. 
Ei/t/eMÜletl  élet. 

Az „Erdélyrészi Méhész-egylet" január 
hő 27-én tartotta 27-ik évi rendkívül látoga-
tott közgyűlését Kolozsvár város tanácstermi! 
ben, melyet teljesen megtöltöttek az érdek-
lődő egyleti tagok és vendégek. 

A jelen volt Báró Jósika Gábor elnök 
gyengélkedése miatt, a gyűlés vezetésére dr 
Zsögön Béla ig.-alelnököt kérte fel,  aki meg-
nyitván a gyUlést napirend előtt indítványozza, 
hogy dr Darányi Ignácz földmivelésUgyi  m. kir. 
miniszter ur ónagyméltóságát ezen 27-ik évi 
rendes közgyűlés táviratilag üdvözölje. Az in-
dítvány nagy lelkesedéssel elfogadtatván,  köz-
gyűlés az elnököt telkéri az üdvözlő távirat 
megszövegezésére és elküldésére. 

Ezután az elnök magas szárnyalású be-
szédben ecsetelte az egylet évi működését és 
a jövő programmját. 

Ezt követte dr Balázs Ferencz főtitkár 
évi jelentése az egylet 1907. évi működéséről, 
az egylet életében előfordult  jelentősebb moz-
zanatokról, mely élénk világosságot vet az egy-
let fejlődésére  s életre valóságát erősen doku-
mentálja azon körülmény is, hogy csekély 
anyagi erővel bár, de az ügy iránti határtalan 
lelkesedéssel, lankadatlnu kitartással, fáradsá-
got nem ismerő szorgalommal oly eredménye-
ket mutathat fel,  melyek az irányadó körök 
figyelmét  méltán felkelthetik.  Megvalósított uz 
egylet egy régen érzett feladatot,  rendkívüli 
nagy eredménnyel két tanlolyamot rendezett 
n mult év folyamán  és pedig egyet a fólilmí-
ves kisgazdák s egyet a néptanítók részére. 
Bevezette a kaptár készítést, hogy tagjait jó 
és olcsó kaptárokkal láthassa el s már az elsó 
kísérlete oly szép eredménnyel járt, hog;y a 
tömeges megrendeléseket alig tudta eszközölni. 

Részt vett a pécsi országos kongresszu-
son, hogy az ott látottakon okulva Ügyét előbbre 
vihesse. Nehéz, kllzdelmes 27 év telt el az 
egylet életében s ha mindenben nem is való 
BÍtotta  meg a közgazdasági célokat, annak 
okát a mostoha viszonyokban kell keresni. Most 
azonban oly erővel működik, hogy ez uton s 
a kormány jóakaratú támogatása mellett a to-
vábbi sikerek biztosítva vannak. 

E helyen is és ez alkalommal is köteles-
ségünket teljesítjük, ha a magas kormánynak 
támogatósáért köszönetet mondunk. 

Ezután a közgyűlés elfogadta  a mult évi 
zárószámadást ugy szintén az 1908. évi költ-
ségvetést indokaival együtt megszavazta. 

Végűi a választásokat ejtette meg és az 
elhalálozás folytán  megüresedett alelnöki ál-
lásra egyhangúlag dr. Seyfrid  Károly gazda-
sági akadémiai tanárt választották meg. 

A „Herma*" lla«yar Általános VáltóOalet Bán-
Tény t á r n i tg, Bndapeat, baţi Jelenteje a tózade-

foTgmlomrol  éa » ptaipiaoróL 
Budapest, 1908. januAr 3a 

A tőzsde irányzata a lefolyt  biten mindvé-
gig szilárd volt és élénk lizlet mellett a forga-
lomba kertilt értékeknek legnagyobb része árjavu-
lást ért eL A fii  inditó ok ezen javulásra a pénz-
viszonyoknak folytonos  enyhülése volt, miután a 
közönség azon papírokat vásárolta, melyek az ál-
talános elérhető betéti kamatlábbal szemben na-
gyobb jövedelmezőséget nyújtanak. Elénk kereslet-
Bek örvendtek a különféle  bankok éa takarékpénz-
tárak részvényei, miután a mult évre szóló mérle-
gek amennyiben eddigelé közzététettek kedvező 

eredményt mutattak fel,  továbbá nagy tételekben 
vásároltattak a Balgótarjáni részvények a kincstár-
ral kötött tninaactiú tolytán, melyet szakkörökben 
igen kedvezően Ítélnek meg és a rinimniininyi vasmű 
részvények, kapcsolatban az osztrák bánya-értékek 
szilárd irányzatával. 

Ezen a héten is beavatott oldalról váaurlá-
sok történtek magyar kereskedelmi r. t. és magyar 
vasúti forgalmi  r. t. részvényekben és a magyar 
ezukoripar részvények is, melyek — daczára ezen 
értékpapír bonitásának — liosszu időn át el vol-
tak hanyagolva, keresletnek örvendtek. 

Xngyotl élénk üzlet fejlődött  ki a befekle-
tetési értékek pinczáa és különösen a 4 százalé-
kos ntngyar koronajáradék 4 százalékos lolilteher-
mentesitési kötvény és a magyar tíildliitelintézet 
záloglevelei értek el nagyobb áremelkedést azon 
nagyarányú vételek folytán,  iu lyek ezen |i;ip r )k-
ban, különösen béesi oldulrúl eszközi ltettek. 

A pénzpiaezon tartus az enyhülés és állnlá-
nos azon vélemény. Iingy a lebnlár 4-re egybehí-
vandó fiitanúcsi  ülés az osztrák-magyar bank hi-
vatalos kamutlábát le lógja szállitnni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak: ",Ian. 23. .Imi. HU. 
4 % magyal* koronajúrndék Il3,lt0 514.4" 
Magyar hitel részvény — 770.— 7HH.— 
Pesti ni agy. keletik, bank. r. 3485.— H50.Y-
Mogv. keri'sk. r. t. részv. 5t»5.— (Müi.— 
Snlgútarjúui részvény — — 5tlH.— 1»M>.— 
Himaniuinnyi vasmű részvény 52H.— 5íl6.-
Magyar vasúti forgalmi  részvény 372.— — 
Magyar ezukoripar részvény UiíMK— H»ll5.— 

NYÍLT TÉR. 
lE rovuthan kő/.lüllelcért nem fcli-los  u szerkesztő.) 

FRANKL ROZSIKA 
JELL1NEK LIPÓT 

JKtíYKSKK 

XAOVSUliÁXY YASI.ÁI) 

Minden kiiliiu értetités lielvett. 

í—1907. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 190ti. évi Sp. I. 622. sz végzése 
folytán  dr, Zakariás Manó ügyvéd által képvi-
selt Teutsch György st. szépvizi végrehajtató 
részére, Gábor György Tódoré végrehajtást 
szenvedő ellen, 5(X) kor. követeles s jár. ere-
jéig elrendelt végrehejtás folytán  alperestől 
lefoglalt  és 625 kor. becsült ingóságod ra a csik-
szeredaikir járásbíróság 1907. évi V. !I90 sz vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és felülfoglaltatók  követelése elvjeig 
is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakás 111 Szépviz-
Kósteleken leendő megtartása határidőül 1906. 
évi február  hó 15 napjának délelőtt U 
óraja kitiizetik, amikor a hiróila? lefoglalt 
ingók és pedig: kecske, telién, trágya és ök-
rök a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mel-
lett, szükség esetén becsáron alul is elfog-
nak adatni. 

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

Kelt Csíkszereda. 1908. január 27-én. 
Keresztes Gyula, 

kir. Iiir. vépn liajtó. 

121.19—907. tkvi szám. 

Hirdetmény. 
Csík-Szentkirály községre nézve az 1892. 

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

1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapjan — ideértve e 
§-oknak az 1889. XXXVIII, t.-ez. 5. és ti. 
Jj-aiban és az 1891. XIII. t.-cz. 15. a) pont-
jában foglalt  kiegészítéseit is —, valamint az 
1889. XXVIII, t.-cz. 7. §-a és 1891. XIV. t-cz. 
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek' vagy az 188G. XXIX. t. cz. 22. §-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimutat-
hatják, e végből törlési keresetüket hat hónap 
alatt vagyis 1908. évi juuius hó 30-ik napjaig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsak 
be, inert az ezeu lueg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után indított törlési ke-
reset anuak a harmadik személynek, aki idő-
közben uyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrá-
nyára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. jj-ainnk esetében — ideértve 
az utóbbi jj-uak az 1889. XXXVIII t.-cz. 5. 
6. §-aiban foglalt  kiegészítéseit is —, a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzése el-
leneben ellentmondássá! élni kivannak, Írás-
beli ellentmondásukat hat hónap alatt vagyis 
1908. évi junius hó 30-ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsak be, inert ezen 
meg neiu hosszabbítható záros határidő letelte 
utáu ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni 
nem fog; 

3. hogy mindazok, akik az 1 és 2. pont-
ban körülirt eseteken kivül az eljárás és az 
ennek folyamán  történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilváuykönyvi jogaikat bármily irány-
ban sértve vélik — ideértve azokat in, akik 
a tula|donjog arányának az 1889. XXXVIII 
t.-cz. Itt §-a alapjan történt bejegyzését sé-
relmesnek találjak —, e tekintetben lelszóla 
iásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1908. ju-
nius hó 30-ik napjáig bezárólag nyujsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha 
táridó elmulta után az emiitett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az idő 
közben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harma-
dik személyek jogaioak sérelme nélkül támad-
hatják meg. 

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

A kir. járásbíróság tkvi hatóságn. 
Csik-Szentmárton, 1907. deczember 20 

Gőzay Péter, 
3—3 Ur. albiri. 

Szám 170—980. 
Hirdetmény. 

Alulírottak közhírré teszik, hogy a 
csikpálfulvi  közbirtokosság tulajdonát 
képezó. Kisborda havas, kaszálló és le-
gelő területei Csikpálfalva  község házá-
nál három egymásután következő évekre 
1908. évi február  hó 9 én délután 
1 órakor jobb ajánlattétel ulapjáu nyílt 
árverezésen a legtöbbet ígérőnek haszon-
bérbe fognak  adatni 

Kikiáltási úr 543 kor. 32 fill,  azaz 
ötszáznegyvenhároin korona harminczkét 
fillér.  Az árverési- és szerződési felté-
telek Csikpálfalva  község birájánál meg-
tekinthetők. 

Utóajáulatok nein fogadhatók  el. 
Csikpálfalván,  1908. február  1-én. 

Györpál Árpád 8. k.. Kovács Lajos s. k., 
jepyzö. kbiró. 

83-908. vhtó. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bíró-ági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk HI2 Ü a értelmében ezen 
nel közhírré teszi. hogy a csíkszeredai kir. já-
rásbíróságnak 19(17. évi Sp. ÓID—4. számú 
végzése következtében lr. Xagv Domokos 
ügyvéd által képviselt Balogh István várd .1-
íalvi lakos javára. Kazacsai Béláné várdotfalvi 
lakos ellen. 102 kor. !M> fill.  s jár. erejéig 191)7. 
évi szeptember hő 19 én foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján le- és fcliilfoglalt  és 
1011 koronára becsült ingóságok, u. m.: Szo-
babeli hulorok. ág\ neműek. bolti berendezé-
sek és áruezikkek slh. stb. nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 11(08-ik évi V. 127. számú végzése 
folytán  102 kor. 90 fill.  tőkekövetelés, ennek 
1907. évijulius hó 16 napjától járó 5° 0 kamat 1 /,r u váltódij eddig összesen 61 koronában bí-
róilag már megállapított költségek erejéig, a 
végrehajtást szenvedett lakásán Csikvárdot-
falva  községében leendő megtartása 1908 évi 
február  hó 20-ik napjának délutáni 3 
oraja határidőül kitüzetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel o'y m ^ajegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t.-e. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet igérónek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-e. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1908. évi január hó 
31-ik napján. Molnir Sándor, 

kir. Iiir. végrehajtó. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírottak, mint a lázárfalvi  róm. 

kaih. lelkész és tanító, gör. katli. lel-
kész és tanító tulajdonában levő erdő-
illetniények ez illószerinti haszonélvezői 
közhírré tesszük, hogy a megnevezett 
illetmény erdőnkben mult év nyaráu 
tüz által megperzselt száraz, becslés sze-
rint 473 ni" gömhölyll luc- és jegenye 
fenyő  haszonfa  készlettel 2365 korona 
azaz kettóezerhároiiiszázliatvanöt korona 
kikiáltási árban 1908. február  10-én d. e. 
8 órakor Lázárfalva  község házánál meg-
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek elfogjuk  adni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt kötelesek a kikiáltási ár 10 szá-
zalékát bánatpénz képen az árverést 
vezető elnök kezéhez letenni. Az 1 ko-
ronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt 
ajanlatok ti megajáuloit összeg 10 szá-
zalékának megfelelő  összeggel vagy óva-
dékképes értékpapírral látandó el és 
abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri 
ós azoknak magát aláveti. 

L'tó-iijáiilatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsértéken alul eladatni 
nein fog. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adatok u lázAifulvi  gör. Kath. lel-
készi hivatalnál megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1908. január 28-án 
Bardócz István s. k., 

Láttam : róm. kath. plébános. 

Zareczky, Boér György s. Il, 
m. kir. erdőtanácsos. gör. katlu lelkész. 

Imre Jenő s. k., 
2 — 2 köz?, tanító, 

3—908. kb. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Tekerópatak közbirtokossága eladja 

Tckerópatakon 1908. évi február  hó 
11-én délelőtt 9 órakor kezdődő nyil-
vános szó és írásbeli árverésen a tu-
lajdonát képezó és Tekerópatak község 
hiitárábiin fekvő  Oltpatak erdejében 
1906. és részben 1907 évi vágásban 
eladó táját.. 

Az eladó fa  álló luezfenyö  mell-
mugasságban, kéreggel együtt 10 —78. 
átlag 26 ezt», átmérőjűnek, 6383 cl a 
rabnak és körülbelül 2859 köbméter 
haszon fát  tartalmazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 15 0 kat. 
hold kiterjedésű, az országúttól 13 és 
a legközelebbi vasúti állomástól 15 ki 
lométeruyire fekszik. 

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

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

alább 10 száziléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képvise 

lóinél hivatalos órák alatt megtekint-
hető árverezési éa szerződési felléte 
lektől eltérő vngy későn érkező aján 
latok és utónjánlutok nem fogadtatnak  el. 

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

Bálint Ferencz, Bencze Ágiston, 
kOibirt. elnök. 3 - 3 kfizbirt.  jegyző. 

Szám 1908. ki. g-s 
Faeladási hirdetmény. 

A csikdánfalvi  közbirtokosság ne-
vében közliirré tétetik, hogy a tulajdo-
nát képező Csikmadaras Il-ik határrész 
Sug erdórészben futótűz  által részben 
megperzseit törzsenkinti becslés utján 
8.186 köbméternek talált fenyóliaszonla 
eladása czéljáhól folyó  évi február 
hó 17-én délután *2 órakor Csikdán-
falva  községházáuál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalás tog 
tartatni. 

Az erdórész a damukvölgyi útra 
vezető utmellett fekszik  minden nagyobb 
befektetés  nélktll kihasználható. 

Kikiáltási ár 50050 koroua azaz 
ötvenezerötven korona. 

Árverezni kiváuók kötelesek az ár-
verés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni 
készpénzben vagy óvadékképes érték-
papírokban. 

Utóajáulatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsáron alul eladatni nein 
fog.  A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt írásbeli ajánlatok is beadhatók 

Árverezni kívánók ezekről azzal ér-
tesíttetnek, hogy a részletes árverési éB 
szerződési feltételeket  és a becslési kimu-
tatást megtekinthetik Csikdánfalva  köz-
ségházánál. 

Csikdánf&lván,  1908. január 20 áu 
Antal Dénes, Antal Gergely, 

birt. jegyző. birt. elnök. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A L B A B J T A l i T l f E I K S E K  , , . á s n l k o s . 8G £i l . 
A L B A B I V A L Y T E J K R É K S Z A P P A N á í * i k e s , - £ i l . 
& L B Á BIVALYXEJTKRÍM B Q L G Y P Q R 1 k e c , 50 ü l . 

Iiaiásu avors es állandó. — Dr. ariif  Hugoiiiiav Vilma budapesti OI VÜS 
szerint ăz Alba bivalyt9jkrem készítmények arc- é" kézimr finomí-
tására. a szeplők és más arclisztatalaiiságok eltávolítására a legjobban 
ujanlhatő es legmegbizhatnbb szerek, melyek egv júsásos es lálliatatlan 
tiimlér varazs erejevel Itatnak s riiviil használat után is. rózsás szint 

és iljti bajt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nö 
atv.i is valósággal átszellemül ezen absnlu; tisztaságit Alba bivalytej 
keszitmenyektöl — Az Alba bivalytejkietn készítmények nem esak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kdleseiiiznek az arcnak, hanem hideg, 
szel cs II|• ellen is a leghathatósabb..11 megvédik. A krém és szapp <n 
e»\fonna  johatasu. a hiilgvpor pei ig a klemre kitüniien tapad és az aruon 
felismerhetetlen.  2 kremet.2 szappant, 2 hölyyport bermentve küld a kesntö: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI 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 k e t e T7"i 1 m c s i l l a t s z e r - r a k t á i á b a n . 

I 

A MAGYAR (SAZPÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
G Ö Z S Y Á R P Á D GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezet bornsztalya a nagymél-
tóságú földmivelesügyi  miniszter tá-
mogatásával letesiilt es annak allatnbi l<• I-
iig\ elete álált áll. A szöveti,ezet állal szál-
lított borok kivétel nelkiil a htnlapi'sti 
m. kir. országos chemiai intszet 
altal vannak felülvizsgálva  á/.ok 
tisztaságáért valódiságáért a legtelje-
sebb mértékben szavalossagot vallal a 
szövetkezet. 

Az nr.-z.ig legjobb borviiléki-irol szár-
mazó kitűnő minőségű zairatos fajborok! 

Kiadás nagyban és kiesinyben Vörös 
os fehér  borok hordókban es p.ilaez-
kiikban. 62 flllortöl  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kíviiI 
jutányos arakon mindennemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szinten Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. is 

Ajánlja lováldiá <!.".*<>• Ai|.ád ,.I'Vk t.~M«-
i;v.'iirw.''náia ninla'iiitiiti'í. iiiliiáhan íi'llul̂ -e/.i.tt 
~/ék--l\l"l ll lel lilékéit és :l |. gll |;i I-li.l II 
Ioiltjle iJi;i |„,/.„.t' kô lie tiklis 1-̂ ikk. it. II 111 

Ibolyn-krcrn es székely hnvnBi-gyopnr-
hrem, :iz ai.v kéz -OIIVOSUII pilléin és f  - -11 • - -
reII l.irliWir i. Il.iriie I V oi s*ai;o*ai] hii-.l.-tetI kiv-
inek - el kiallja n v, i -. nvi Egy tégely nra 1 kor. 

Hnrgitni növény-hajszesz. le^kii rne.lili -/er 
li.illmlliis ]ii|k,,,i.;i ,11.-n. Egy üveg nra 
1 korona 40 llltür 

Snlicyl Mcnthol szájvíz, (oe;,k és */áj 
.i/'.il.i-ar.i :> t.î 'k Miéi. ii i.iM.i-.if.,  p.ii.ill n-
Iiiik i —' r: - -1 T eiryr.liil állii sz.-r. Egy ÜVdg I ko-
ronn 60 fliler. 

Ajánlja kiiliintV-le likör-essenciiiit és a/ alilm/ 
s/ii-s.i 's kellékekét. melyekkel, liá/.ll K ké-
>/.it\.-. eirv ii'ei1 kiliinw likíir alig jön 1 kuroiin 
60 li.lérlie 

Egy üveg fenyökivonat  1 korona; orvnsi-
i -UZ. készvéti v. I.iilés és i.], ,„ ,„k lll'll ren-

delve lliele- ká ll ll,|,,l„- ..HIV.-.' kes, ,-V li-
linie felív  i'liir-1". 

Ajánlja nöi és férd  óvszereit, teljes 
kréi'ZÍé val. jálányiis árakon. 

FELHÍVÁS! 
Azon szülök, akik gyermekeiket az 

Ipari s kereskedelmi pályára 
óhajtják küldeni, forduljanak 

Máthé Denes tanárhoz 
l'estvármegyében, HoDor városban, 

aki mint az ottani polg. iskola 
tanára hazafias  kötelességből 
teljesen díjtalanul helyez el 
tisztes polgároknál jelenleg is, 
miként mar több éven át "20 

= g\érmékét. = 
Kihelyezhető : 

1. Vaskereskedő .. 2 
2. Kiiszéi kereskc dó 3 
;l. liólöskereskedo 2 
4. Nyomdásztanuló.. il 
ö. Papírkereskedő .. 1 
II Cukorka keszitó 2 
7. Mezes babos 1 
8. Cukrász 1 
ü. Kalapos 2 

10. Asztalos 3 
11. Lakatos, gépész 4 
12. Pek 1 

jşjl Az érdeklődő szülők forduljanak  Máthé 
ffl  Dénes tanárhoz vagy a Monorkerületi 
• Lapok kiadóhivatalához Monornn, tel-
Ejl jes bizalommal, ahonnan kitneriló fel-
(51 világosítást nyerhetnek. +—;> 

P|l^l3pilBÍHÍailnlBlíailglBiaillnlBliail5ÍáÍálÍÍÍ 

AGRAR TAKAREKPENZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
0 0 0 CSÍKSZEREDAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

Osztálprsjspel íMárnsiló helye. 
Uj persely-betét rendszer. 

Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Klvállal tőisdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intezet képviseli az ország 
legrégibb es legnagyobb „Trieszti 
altalanos biztosító tarsasagot" es 
eszközöl tűz-, üveg-, jég-, be-
törés-, elet- és baleset biztosítá-
sokat. 

Jelzálogkölcsönöket nyújt ;itHl koronáiul 
kezdőtb'leg félévi  tőketörlesztést es kamatot 
niágabáu foglald  reszletlizetesek e'lenében 10-tol 
liö évig terjedő időre 4' / » alapkamaton. Ma-
gásabli kaniátu élozó kolesciuokel konvertál. 
Minden kölésiint a leggyorsabban l'olyó>it. 

Leszámítol hat hónapig teijialó váltókat 
legoléSi'ilib kamat melletl. 

Takarekbeteteket naptól-napig 4" 0-al ka-
matoztat es azokat rendszerint felmondás  nel-
kiil fizeti  vissza. 

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

den ágával, u ni. : vásárol es elad a legmeltá 
ny osalib áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi íészleltize-
tésre (az első reszlet lefizetése  után a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

; N a p t á r a k a z 1908 . é v r e . X ^ S S S S ^ S ^ - t . ! 
• Kepes Családi Naptar, Regelő Bácsi, Szent-Csalad Naptár, i 
ţ Uj Székely Naptar, Petőfi  Naptár, Kossuth Naptár, Bátyám i 
• uram nevessünk, Kincses Kalendárium, Kis boldogságos j 
• szűz Mária naptára, Népszabadság naptár, Rákóczi naptár, j 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A MI6N0N IRÓ6ÉP 
Külüniis előnyei: Bárki tanulás 
nélkül rögtön ir. Aionnal és ál-
landóan latható Írás. Legegy-
sierübb szerkezei. Aczelbetük. 
Másol ós soksiorosit. Bármely 
drága írógéppel egyenrangú. 

Egyévi jótállás. 
Szabadalmazott ipar!! 
ISmla t. VII.. ('si'iigerv-nti-za 2-1. 

Megrendelhető: 
Lapunk kiadóhivatalában 

Több eredeti pirostarka (berni, 
szimentáli, pinzgaui, és zi-
mentali) borjúzó tehén el-

adó. Vételár r é s z l e t e k b e n 
is f i ze the tő .  — Hol? — Meg-
mondja e lap k i a d ó h i v a t a l a 

Üzletem folyó  évi október hó 1-töl 
Knpu-utca 46. sz. alatt nyílik meg. 

Van szeri'ncscai a t. közönség I). 
tudoiiiás.'ii'a liozni. Iiô -y Brassóban, 
Lensor 26. szám alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜHELYT 
nyitottam, lu>l ki/.árúlitg saját kéezit-
menyii II>ÍIIJ>-HU<MUÜ  D Ó Í gallérok 
(l>o;ik» karmantyúk (muilokj. szőrme, 
krimmer ós szövet ettpkák a l.-guial>l» 
tliv.ll utáu ti li-nolcsólib áruk uicílott 
kii]ili;ttt>k 

L'L'V :I fi»  városi ia n. mint a ki'il-
íöl.lt.u s/.ffz.'lt  tap ;i Int nini f  tón-ii 
i.KI..111 u krll.-HM'v lit'lvzi'llt ' iulliit mik. 
llô 'V u lcpin-«*rlilj uiciK" izlösi-kiick 
a IfirpontosaJil.au  és lcfrtuijryolil»  uu\c-
• •It'ij-'di'sri' uu'̂ i(.-mk'lés utáu olojri-t 
Indok tt'iitii, 

A fent  cinlitftti'kcn  kivi'il kés/.itck 
U Icpljalil) Üivitt utáu UliinK'UUi-inii 
szőrme, nöi ós gyermek-kabátokat, 
figarók  és patetókat, <>ţ:y</.cva( c 
s/tkmálio/. turio/.ó fiss/tv*  ĉ ikkok«*t 
li'^vor^aliliHu pontos kiszolgálás és 
lfţ:oK-Mibl)  árak im-lK-tt 

l'fiys/.iniéu  elvállalok bebdlelé-
seket» promeséseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Núl.un vájárok s/.űiíueúiuk díj-
mentesen tisstit tatnak. 

ltfi-sí's  jiártío^ásHl kérve*, vagyok 
kiváló tiszteli tlfl 

Weiszfeiler  Sándor, 
2'y - Bá pipore-szücs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban leesnek essközolve. 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
H E R K U L E S-MOTORV ÁLLA LAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ngy eséplési. mint nialoinüzeinre kitii-
nileii alkalnias, legegyszerűbb benzinlokoinobil-
jnit. melyek V. ker., Váczi-ut Hit. szám alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők. 

Telje* jóUllás 
kifogástalan 
:::fizemért::: 

Üzemzavarok kitárva I Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül csekély benzinfogyasitás. 

13—14-éves llu Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésre! 
Kétszáz darab elismerő levél a Magyaroi-szi'r 

gnti lizeinlieii b-vő iihitorokról! 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen legjobb a 

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

A „TRIF0LEUM" NAJPETR0LE 
elejét vesei a Tejbör m e g b e t e g e d é s é n e k 
s i^y iifiriikiitláho/^a  u h:tj kihullását s inep-
véili nciiM-̂ ak a ki'il<" káros ln-liutásoklól, ilc 
nicuakitihilyo/./n u Itaj kiliullását nié^ akkor is. 
iia sulyo< iM-ií'̂ '.st'jr'M'íi siuy)...Jüiik. — A 
.Trifoleum-  u linjuuk iiirys/tilván tá|>lál.'ka s 
i-ry ti Imju ik v**li» vuló ri'iulszrri's ápolásn áltul 
a f<"i  soliasoui kopus/.odik ós csuk a legkésőbb 
öregségben os/.iil meg. Használata u legegysze-
rűbb : esténk int lefekvés  előtt n fel  ráiott folyu-lék-
ktil inegtu'Jvesitetl spongya vntry gvnpju-Jurnb-
bal a fejbórt  bekenjük: néhány impi használat 
után megszűnik a hajhullás és korpnképzojés 
Hölgyeknek, állandó InisználatH nelkiilözltcllen 

Egy üveg ál a 2 korona. 
Három üveg ára 5 korona. - J 

K;i | iható 7. esyu<1 üií u lá rus i túna l : 

Fekete Tilim CatiiíRiilii. 

KALMÁR 5 EN6EL 
!l MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 20 

Viiro-i raktár Dl I H 7 1 P F C T í'Vár és iroda: 
Y., Lipót-tőiül 18. D U I / H r L 3 1 VI., Üteg-ulcia 19. 
Ajánlja ugy cséplőgép, mint nmlomüzomre leg-
egyszerűbb benzi imiotorjuit, benziiilokomobill-
jnit, valiunin* 8/ivó-gázn)olorjait, nieJvek V. Li-
jiót-köiut 18. bármikor íizeinben megtekinthetők. 

•-Teljes jótállás --
kitűnő cséplésért! 
Ezen motorok egyenletes járásunk és bámulatos 
egyszerű szerkezetük folvtán  bármelv lcgjárat-
lanubb ember áltul is nzniitiiilköniiven kezelhetők. 
Árjegysék Ingyen. Olcsó árak réssletflietésie. 

Kii l i i iö miiiőnéBÜ én  k g m n t ; n N n b b nzilárdNAuu P o r l l a n d - C e n i e i i t ^ l nj&nl olcnö á r o n 

PORTLANP-CEMENT-éíyAR  BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 6-

Nyomatoti ttsvnbods Jóissf  könyvnyomdájában, Csikueredabu, 1008 




