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Szerkesztőség és kindóhivulal: 
B s v o b o d a J ó s s e f  könyv- és papirkereekedése, 
hová a lap szellemi részét illető tninden közlemény, 
vulnmiut hirdetések és elnlizi-tési dijuk is kítlilondök. 

Telefoii  hívószám 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési díj előre ívelendő. 

fKLKLos  SZfcJiKKSZTo: 
Dr. F E J É R A N T A L 

í t;VVÉU. 

Nvilttóri cikkek soionkiiit 
40 fillérért  közöltetnek. 

Megjelenik minden szerdán. 
Bloflsetóni  ar: tigész évre « kor. (Külföldre)  13 ko*. 

Félévre 4 bor. Nepvedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a t ! BBámitUtoak. 

Kéziratok nem adatnak visssa. 

Nagyjaink emléke. 
Mikor egy-egy nagy emberünk elhal, 

érzékeny bucsut mondunk ravatala felett, 
a sajtó is megemlékezik a kiválóbb egyé-
niségekről, közelebbi ismerősei emlékét 
szivükbe zárják, de az utókor néhány év 
múlva elfeledkezik  róluk. 

Ezek a sorok Rancz János íöesperes 
elparentálása alkalmából jutnak eszembe. 
Kiváló pap, a székely nép boldogulásáért 
erös kézzel küzdó férfiú  volt. E néhány 
soromnak célja is az volna, hogy székely 
nagyjaink s ezzel Rancz János emlékét 
ne engedjük feledésnek. 

Korunkban egy furcsa,  divatos és 
sablonszerű felfogás  kezd kifejezésre  jutni. 
E szerint a nagy ember fogalma  a kiváló 
írónál, az államférfiunál  és a művésznél 
kezdődik. A pénzvilágban aztán megbá-
muljuk a milliomosokat. 

Pedig a nagy ember fogalma  nem 
itt kezdődik. Szerintem nem az előkelő 
származás, a hivatali tekintély, avagy a 
vagyon adja a nagyságot. Az a nagy em-
ber, aki példás életével az utókor számára 
a fejlődés  útját egyengeti. Aki éleiében 
környezetére és azokra, akiknek vezeté-
sére hivatva volt, maradandó hatást lud 
gyakorolni, aki a szellemi és az erkölcsi 
világban a tökéletesedés felé  tud vezetni. 
Az a nagy ember tehát, akinek élete a 
legtöbb követésre méltó, jó példát mu-
tatja. Az én meghatározásom szerint tehát 
a nagy ember már az igazi családapánál 
és anyánál kezdődik, kiknek kezében van 
letéve a gyermekek nevelése és azok jö-
vőjének előkészítése. 

A nagy emberek életét meg kell örö-
kíteni, de a kivitelben mindig ne köves-
sük a mai divatos példát. Közelebbről 
Bartha Miklósnak, a kiváló publicistának 
és Tóth Bélának, a fáradhatlan  sokoldalú 
írónak emlékét országos adakozásból egy-
egy szoborral, illetve emlékkel örökítet-
ték meg. 

És most kérdem: méltó-e ez az em-
lék az ő életműködésökhöz, kifejezi-e  azl 

az eszmét, melyért egy ember-életen a 
sajtóban és a magánéletben izzó lelke-
sedéssel és önfeláldozással  küzdöttek? lent-
ieknek emlék, de hiába van ércből, csuk 
a legközelebbi generáció számára készül, 
főképen  a főváros  közönségének s annak 
a néhány idegennek, aki évenként a fő-
városban s ekkor esetleg a k.'rep.'si te-
metőben is megfordul. 

Ezek az emberek a szabadságért, az 
egyéni és nemzeti jogok érvényesüléséért, 
a civilizáció terjedéséért, az erkölcsi tör-
vények győzelméért, szóval ideálokéri küz-
döttek bámulatos erővel. 

Nem ugy kellelt volna-e tehát em-
lékűket megörökíteni, hogy először a liz-
ezer koronákból összegyűjtötték volna 
összes munkáikat, megírták volna élettör-
ténetökel s ezt eljuttatták volna az utolsó 
kunyhóba is? 

Azután nem kellett volna-e alapít-
ványt tenni néhány kiváló tehetségű ipa-
ros növendéknek, kik a magyar névnek 
külföldön  is dicsőséget szerezzenek, azután 
egy árva tanulónak, tovább egv szegény 
egyetemi hallgatónak, aki a magyar iro-
dalomban a legszebb előmeneteli tanusilja, 
akinek ifjú  éveiben ösztönt és erőt adha-
tunk a tudomány művelésére, tovább ala-
pítványt tehettek volna egy nemzetiségi 
ianitó részére, aki a magyar nyelv tanítá-
sában az országban legtöbb eredményt 
éri el ? Nem ilyen szobrokat kelleti volna-e 
emelni ezen kiváló emberek emlékének? 
Hisz ők a magyarság fenhatóságáért.  a 
magyar név dicsőségéért, a magyar nyelv-
jogaiért, a szegénység és nyomor enyhí-
téséért küzdöttek. Örökítsük meg léhát 
ebben a vonatkozásban emlékűket! Igy 
szállhat csak apáról fiúra,  fiúról  az ö iv;;-
dékaira emiékök. Erkölcsi kapcsolatot kell 
teremteni az elhunyt nagy ember és az 
utódok közöli! Igy- juthat csak annak 
minden gondolata, minden cselekedete, 
érzése, gondolkozása, vágya és törekv ése 
az utódok szivébe. Az ilyenforma  emlékek 
lelkesítenek. Az alapítványok kérdését a 
sajtó is évről-évre tárgyalná s a késő nem-

zedék érdeklődését is felkeltené  a nagy 
ember élete és működése iránt. 

Nemc:-.ik az egyes ember, de a nem-
zetek élete is emlékekből áll s a történe-
lem bizonyítja, hogy az a nemzet lesz 
erös és hatalmas, amelyik nagyjai enile-
el leginkább és Icgmaradandőbban meg 

tudja őrizni. Erkölcsi emléket állítsunk 
tehát az elhunyt nagyoknak! 

Nem mondom, hogy szobrokat ne 
emeljünk, meri áldozni kell a képzőmű-
vészet fejlődésének  is, de a szobor em-
lékeket inkább európai, sőt v ilághírű nagy-
jaink emlékének tarlsuk fenn.  Ezeknek 
az emléke úgyis inkább átmegy a köz-
Indalba, kisebb, de mégis nagy embereink 
emlékét pedig munkával és erkölcsi em-
lékekkel örökítsük meg. 

Ami Székelyföldünk  jeles emberekben 
is mindig gazdag volt. Kováls Miklós, 
Haynald Lajos, l'ogarassy Mihály erdélyi 
püspökök életműködése, egyházi beszédeik 
gyűjteménye, milyen értékes kortörténeti 
adatokat szolgáltatnának. A mai nehezebb 
életviszonyok között működő nemzedék 
életükből erőt meríthetne a kitartó küz-
delemre. 

Rancz János emiékél is ugy örökít-
sük meg léhát, hogy arra hivatott ember, 
egyházi beszédeit gyűjtse egybe, élettör-
ténetét népies előadásban irja meg és a 
legszegényebb embernek is tegye hozzá-
férhetővé.  Az igy bejövő fillérekből  és 
önkéntes adományokból tegyünk alapít-
ványt (egy kiváló tehetségű kézműiparos 
nevelésére vagy más célra) s ha igy örö-
kítjük meg emlékét, akkor ez az önzetlen 
férfiú  örökké élni fog  és a miénk marad! 

Iliiiihn  Huliízs. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

folyó  évi február  hó 18-án ilélelüll U órakor 
a vármegyeház tanácskozási lentiében Kállay 
Uhui főispán  elnöklete mellett rendkívüli köz-
gyűlést tartolt. A tárgysorozatunk voll egy-két 
ijien lénveges pontja, ami a közgyűlést igen 
élénkké és népessé lelte. 

Ilyen voll a Csíkszeredában elhelyezendő 

pénziigyigazgatüság felállítása,  mely tárgyban 
a ni. kir. pénzügyminiszter az iránt kereste 
metí a törvényhatóságot, hogy hajlandó-e a 
vártiiegycháziiak emelet ráhuzásával való ki-
bővítésével a pénzügyigazgalóságol saját épü-
letében elhelyezni. E leiratot furcsának  kell 
találnunk akkor, inidön már a pénzügyigaz-
gntóság felállításának  kérdése már annyira 
megérett, hogy annak indokolatlan halasz-
tása a vármegyének legfontosabb  érdekeit 
érinti. Hisz Csikvármegye majdnem egyedül 
áll az országban, melynek még ma sincs pénz-
ligvigazgalósága, holott azt már az 1889. 
XXVIII. t.-cz. értelmében lel kellett volna re-
gen állítani. A törvényhatóság belátván a kér-
dés végleges megoldásának elodázhatatlan szük-
ségét. oda nyilatkozott, hogy a vármegyeházat 
nem hajlandó a pénzügyigazgatóságnak áten-
gedni, inert nem akarja a varmegye autonómiájá-
nak megsértésével székházát fegyveres  eró eset-
leges megszállásának kitenni, mire nézve a 
lefolyt  időben nem egy példái találtunk. A 
törvényhatósági bizottság magára vállalta a 
tisztviselők lakásáról való gondoskodást, a (el-
állítandó pénzügyigazgatóság elhelyezésére pe-
dig felanjánlotta  a vármegyei »Vigadó«-t örök-
áron s egyben kéri a m. kir. pénzügyminisz-
teri, hogy a pénzügyigazgatóságot mielőbb ál-
lilsa fel.  A kérés hathatósabb támogatása vé-
gei! Kállay Libul főispán,  s a vármegye négy 
képviselője megkerestetnek. 

A törvénylielósági bizottság szabályren-
deleteket alkotolt a társas kocsi, loglalkozást 
közvetítő és cselédszerző, valamint a hordár 
iparról, ugy szintén az utkaparók nyugdíja-
zásáról. 

A közgyűlés legérdekesebb és legfonto-
sabb pontját képezte a felcsiki  járási szolga-
liiróság kelléosztása és uj járási szolgabiróság 
alakítása. Tudnunk kell azl, hogy a belügy-
miniszter az ország minden részében szaporí-
tani akarja a főszolgabiróságokat  s már is 
többnek beállítását engedélyezte, illetőleg ren-
dclte el! E kedvező alkalom indította a vár-
megye vezetőségét arra, hogy a nagykiterjedésű 
és liillerhelt népességű felcsiki  járási szolga-
biróság kelté oszlása iránt javaslatot terjesz-
szen a törvényhatóság elé. A javaslat élénk 
érdeklődést kellelt mindenfelé  s erös mozgal-
mat provokált különösen a járás székhelyének 
elhelyezéséért. Több község versenyezett a 
székhely elhelyezéséért, köztük első sorban 
Szépviz, melyei az állandó választmány is el-
fogadott  és közgyűlés elé utalt. A versenyzők 
között volt Karczfalva,  Csikrákos, mely külön 
emlékirattal is akart híveket toborzani az esz-
mének. Végül Csíkszereda is magának vindi-
kálta az alakítandó járás székhelyét s igy nem 
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Ne hidd szivem, ha néha-néha 
Szomorú s hu* panaszos dalom 
Elhagyott derűs, jó kedvem 
Es rabul ejtett a fájdalom. 

Nem, nem édes! Ha elmerül is 
Szivem a zajgó életárban, 
Uira l'eljön es szeret, lángol 
Annál fenyesebben,  tisztábban. 

Ha elsírom e hűtlenséget 
S bánatot, csalódást zeng dalom : 
Oly édes ezt tudni, hogy mindez csak 
Költemény és bolondos álom. 

Ne liiilil édes, hogy dalaimnak 
Minden sora szivemről beszél: 
A költő lelke szárnyal, csapong 
S zeng mindenről mi körülötte él! 

Adorján  Zoltán. 

e < b « i i i « k . 
Irta: Adóiján Zoltán. 

A székely embernek sok mindenféle  ter-
mészetét ismerik; de azt alig hiszem, sokan 
tudnák, hogy két esze is van. Egyik a becsü-
letes, másik a furfangos  esze. Annyi csupán 
benne a baj, hugy a becsületes esze nincs 
kezettgyiben s mindegyre a furfangosat  kell 
előrántani. 

Elbeszélek itt egy székely atyánkfiáról 
egy kis történetkét, amelyekben kiviláglik. 

hogy a székelynek csakugyan n furfangos 
esze a mindennapi, inig a becsületes eszét 
esak ünnepnapokon veszi eló. 

Hősünk, kit mind közönségesen e ak 
György bátyánknak hívnak, igen jártas ember, 
sok világot látott és tapasztalt, tudja, mi a 
becsület. Közludomásu, hogy székelyeinkben 
van üzleti szellem, nos a György bátyánkban 
is meg van, múg pedig rendkiviili mértékbeli. 

Egy ízben — mint borkereskedő — hc-
toppau valami vén tutyi-mutyi szászhoz s tu-
dakolja, van-e óbora el.idó. 

— Vau. — teleli a szász. 
György bátyáuk csak egy 33-vidrrs hor-

dóval jött, a vén szász meg nem akarta nz 
50-vidrest felibe  hagyni s igy nagy alkudozá-
sok kezdődtek. Végre oda lyukadtak, hogy 
György bátyánk megveszi ugyan az egész 
hordó bort, tle most csupán azt tizeti ki amit 
a maga hordójába feltölthet,  a maradékért el-
jön két nap múlva. 

— Áztat sem nem bánok — mondja a 
szász, — csak el gyere magyar! 

— Má' amit kimondok, az ki van mondva 
— nyugtatja meg György bátyánk az öreg 
szászt. — Behajtat hát nz öreg s a pineze 
elótt megáll szekerével. Aztán csapra ütik az 
ötvenest s kezdik a mérést. A vén szász a 
csap mellett ült és i regélte, György bátyánk 
meg hordta. 

— Egy, — mondja a székely, mikor az 
elsó vider kiment. 

— Ety, — mondja a szász is. 

— Kel tó, kelte. Három. Iiarroin. Négy. 
nély — s igy méregetnek s/"|> lassan. 

Gyürgy bátyánk kiizben nagyokat „bot-
lik". hogy ó micsoda gazda otthon, most is 
ti a lakodalmára viszi a bort. Egy álló héiu 
tartja tnajd a lakadalmas népet, hadd igyanak. 
A lánya menyegzőjét! is öt napig folyt  a dá-
ridó. I'edig György bátyánknak se li.i. se 
lánya, még asszonya sínes Vén legény ökeme! 

— Öt, — mondja tovább az üreg. 
— Et, — mondja a „szomszéd* is. 
— Hat. - folytatja  a székely. 

Het, — számol Gyürgy bátyánk. 
— H.'I. utána a másik. 
— Xyolez, — mondja a székely s jól 

szemügyre veszi a vén szászt. 
— Xócz, — feleli  közömbös nrczcal ez. 
— Hét, — vágja ki nagy hangosan 

Gyürgy bátyánk. 
— Héd, hagyja rá a szász. 
— Xyolez, — stb. stb. s mire a 24-nel 

tartanának, meglelik a 3á-vidres hordó. A 
szász lezárta a csapot, papirost vesz eló s ki-
számítja a bor árát. Az öreg székely szintén 
számolgat magában. 

Az eredmény ,knappolt", Gyürgy bá-
tyánk azonban szakértelemmel vizsgálja után 
a szász számítását, mert úgymond, szereti az 
egyenes utat, ne csalódjék ó se, más se. 

Azzal fizetett  s befogot!  Hogy elment-e 
a maradék után ? Nem biz ó soha! 

» 
Vadászgatni is szeretett György báiyáuk, 

de aem területe, se jegye neiu volt ókemé 

nek. Egy délután lesbe megy a szomszéd 
vadászterületre. Óvatosan és elővigyázattal 
lapult meg egy luezernás mellett. Az erdő 
lombjai jól fedezték. 

Várakozása közben egyszerre csak azt 
veszi észre, hogy a luezernás túlsó felén  kö-
zeledik egy puskás ember. Uüglöu megismerte 

falubeli  sánta kovácsot, aki szintén mint 
jómaga, esak dugva vadászgatott. 

— No, — gondolja György bátyánk, — 
ez is ny úlliusra éhezett, hanem most meg-
járatom. 

Alig azonban, hogy ezt kigondolja, meg-
jelenik nz erdőizélen egy tapsifüles  s vígan 
legelészni kezd a luezernásban. Mindketten 
észrevették, de az öregtől messzecske volt, 
mig a kovácstól lőtávolba ebett. 

Ez rögtön czélba is veszi, eldurran a 
kápszlis-puska s a nyuszika szerencsésen fel-
bukik. 

A dörrenés után rettenetes orditáB veri 
fel  az erdő csendjét. György bátyánk ordított: 

— Jaj, jaj, meglőttél gazember tolvaj! 
Jaj, jaj, ki vagy, meglőttél I 

A kovács éppen indulóban volt, hogy 
felvegye  a prédát; de a jajveszéklésre ugy 
megijedt, hogy elfeledve  a zsákmányt, utat, sát-
tas'ágot, mindent: hanyathomlok törtetett a 
kukoriczásokon hazafelé.  Eszeveszetten elinalt 
György bátyánk a hasat fogta  a nagy kacza-
gásban, mert hogy ueki semmi baja sem esett, 
csak könnyű szerrel akart nyulhushoz jutni. 

Ez fényesen  sikerült is. 

X j ţ p u o J c m a l s s A a a A H o z * g y fél  m a i l é i d e t -van. c s a t o l v a 
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csodálkozhatunk, hogy a közgyűlésen a szó-
nokok egész serege harczolt a székhely elhe-
lyezéséért Régen halottuk egy tárgyban annyi 
érvet pró és kontra, mint a lefolyt  közgyűlé-
sen. Az eredmény ennek daczára meglepő volt 
arra, hogy a javaslat megakad a törvényha-
tóság közgyűlésén, kevesen számíthattak főleg 
azért, mert a miniszteri jóváhagyás mondhatni 
már eleve biztosítva volt. És mi történi ? A 
törvényhatóság a különböző érdek összeütkö-
zések hatása alatt nagy többséggel megváltoz-
tatta a javaslatot s a kérdés tárgyalását Pál 
Gábor indítványára azon indokból vette le 
napirendről, hogy a kettéválasztás nincs kellő-
leg előkészítve. Ezzel a kínálkozó kedvező 
alkalmat, mely a vármegyének is vitális érdeke 
volt, nem vette igénybe a törvényhatóság, ha 
csak egyesek kedvezményezésére nem kerül 
ismét a törvényhatóság zöld asztalára. 

A közgyűlés megváltoztatta az eddig kö-
vetett gyakorlatot a délelőtti hivatalos órákra 
vonatkozólag s jövőre az év minden részében 
a délelőtti és délutáni hivatalos órák lettek a 
központban megállapítva. 

A közgyűlés megállapította özv. Szántó 
Józsefné,  dr Bocskor Béla és Kovács Antal 
nyugdiját, ami a nyugdíj alapnak nem csekély 
ujabb terhet jelent. 

A magánjavak igazgatótanácsának előter-
jesztései között nagy konsternációt keltett a 
putnavölgyi széldöntűtt fák  fölött  Heim Simán 
és Róth Albert gyergyótölgyesi lakereskedők-
kel kötött szerződés. A szerződés megkötésé-
nél ugyanis ha szabálytalanság nem is történt, 
de a fatömeg  átadásánál olyan visszaélések 
követtettek el, hogy a vármegyének megbecsül-
hető kára hozzávetőleg mintegy 100,000 ko-
rona. Hogy kit terhel a felelősség,  az ma még 
meg nem állapitható, a törvényhatóság azon-
ban többek felszólalása  és indítványai követ-
keztében elhatározta, hogy a még ki nem ter-
melt és el nem szállított fatömeget,  mely tul-
nyomólag értékes hangszerfa,  haladéktalanul 
letiltja s az átadásnál közreműködött erdögond-
nokság és kiküldött felelősségének  megállapí-
tása végett a m. kir. földmívelésügyi  minisz-
tertől a fegyelmi  eljárásnak elrendelését sür-
gönyileg kéri. A visszaélés ugy látszik akkor 
és az által követtetett el, hogy a faelszállitása 
alkalmával nemcsak a szerződés szerinti szél-
döntött fák,  hanem a szél által megingatott, 
sőt a foltokban  visszamaradt élőfák  is bemé-
rettek és kitermeltettek, mi által a vármegye 
mintegy 12000 tőt vesztett. 

Mindenesetre különösnek találjuk e vissza-
élést és a köteles gondosság elmulasztását ak-
kor, midőn vármegyénk a legközelebbi múlt-
ban meglehetősen kompromitálta magát. A meg-
ejtendő szigorú vizsgálat elé érdeklődéssel né-
zünk. Az Ogy gyors és szigorú eljárási igényel, 
mert csak ettől várható valami eredmény s a 
meglevő anyagi kárnak csökkentése. 

A községi ügyek közül csupán a Csík-
szeredában létesítendő piac kérdése hozott is-
mét élénkséget a törvényhatósági terembe. E 
sokat húzódó Ogy egy lépéssel előre ment az 
által, hogy a törvényhatósági bizottság az ál-
landó választmány javaslatát, mely a várost 
uj határozathozatalra utasította, megváltoztatta 
12 szótöbbséggel s elfogadta  a képviselőtes-
tület határozatát a piacra s a létesítéshez szük-
séges 400000 koronát a város által felveendő 
kölcsönre vonatkozólag. A határozat a piac hí-
veinek nagy örömet okozott. De hogy ebből 
mikor lesz valami és hogy a város hogyan 
fogja  a nagy terhet viselni, az a jövő titka. 

A közgyűlés ily fontos  tárgyak mellett 
szokatlanul hosszura nyúlt s már délután há-
rom volt az óra, mire főispán  a megfogyatko-
zott és türelmüket vesztett bizottsági tagok lel-
kes éljenzése között a közgyűlést bezárta. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
E1 s ö nap. 

A csíkszeredai kir. törvényszéknél folyó 
hó 17-én kezdődött meg az esküdtszék tavaszi 
ciklusának tárgyalásai. 

Ezen a cikluson hat bűncselekmény ke-
rül tárgyalás alá. 

Az első nap Csonka Radu Miklós a Gá-
boré gyergyóbékáM lakós felett  Ítélkeztek. 

A nevezett megvolt vádolva azzal, hogy 
Gyergyó-Békáson 1907. szeptember hó 21-én 
reggel 8—9 óra tájban bekormozott arccal és 
álszakállal, fegyverrel  kezében özv. Vajdos 
Ferencné szül. Murza Angelina lakására ment 
s nevezettől fegyverrel  és ököllel való Ütlege-
lések között s azzal a fenyegetéssel,  hogyha 
a pénzét elő nem adja megöli, 60 korona kész-
pénzt azon célból vett el, hogy azt jogtalanul 
eltulajdonítsa s egyúttal nevezett sértettet szán-
dékosan. de ölési szándék nélkül fegyvertusá-
val és ököllel való Ütések által akként bán-
talmazta, hogy ennek folytán  20 napon felül 
gyógyult sérüléseket szenvedett. 

A tárgyaláson Fekete Imre törvényszéki 
bíró elnökölt B saavaxóbirák Kovács Lajos és 
Báldi Aurél voltak. 

A vádat Verşss Árpád kir. alUgyész kép-
viselte s a védő Elthes Zsigmond nyug. kir. 
ítélőtáblai biró, Ügyvéd volt. 

Ezen tárgyalás nevezetes B országszerte 
feltűnő-  volt, mert ai egész magyarországi tör-
vényszékeknél ez volt az első, hol az esküdt-
•séki bíróság lényegileg tisztán csak a buda-

pesti államrendőrség, eme jelea testület által 
meghonosított daktyloscopis alapján mondott 
verdiktet s ítélte el a vádlottat 

A daktyloscopia címén összefoglaljuk 
mindazon eljárásokat, melyek az ujjak felsó 
izületének- belső oldalát, nz u. n. ujjparnákat 
fedő  bór ráncszerü, vagy reeézeit felületét 
vizsgálva, ezen ráncok, vagy récék alakulatai-
ból az ember szemelynzonosságara következ-
tetnek. 

Az ujjak felsó  izületének belsó oldalán 
a hórfelületet  ráncszerü kiemelkedések, az u. n 
bórfodrok  borítják. Ezen bórfodrok  világosan 
szemlelhetók, ha ujjainkat egy festékkel  be-
vont lemezre, majd teher papir lapra nyomjuk 
A fodrok  ugyanis a lemezen befestódven,  a 
fehér  papíron leadjak rajzukat, nyomatukat, 
melyeken a fekete  vonalak u bórfodrokut.  a 
közbeeső fehér  térsegek a bórfodrok  közötti 
barazdakat jelzik 

A dnktyloskopia pedig a bórfuilrok  eine 
rajzaiból az ember személyazonosságán) követ-
keztet. Ezzel eleijük azl, hogy az itelo bíróság 
elölt senki se tagadhassa le nevét o y célból, 
hogy ezzel előéletet leplezze és hogy a bűn-
cselek menyek színhelyen u bűntettesek által 
igen gyakran hátrahagyott ujjnyomokkal segít-
ségére legyen a nyomozásnak es bíróságnak, 
rumutalván a tettesre, ki ujjainak nyomait a 
büncselekiueny helyszínének valamely tárgyán 
hátrahagyta. 

Ezen bizonyítási módnak súlypontja tehát 
az, hogy megállapítsa váljon az ítélőszék elöli 
álló azonos-e azzal, ki a bűncselekményt el-
követte. 

A Csonka Kailu Miklós ügyében pedig cz 
fényesen  beigazolódott. 

A nevezettel szemben ugyanis egyébh bi-
zonyíték nem volt, mint u 71 éves sjrtett in-
gadozó vallomása, ki az álruhában levó gonosz-
tevőt nem tudta tisztán felismerni 

De a gondviselés gondoskodott arról, 
hogy a tettes ain.i papír dnrabot, amelybe a 
pénz bevolt göngyölve, hátrahagyja. 

Ezen papíron a nyomozó hatóság n vér-
foltok  között talált egy ujjnyomot, mely a 
Csonka Radu Miklóstól bevett ujjlenyomatok 
közül azzal, amely a nevezett jobb keze mu-
tatóujjáról vetetett, teljesen azonos. 

Az azonosságot a székesfőváros  állam-
renilórségéuek daktyluscopiai szakértője dr Gá-
bor Béla fogalmazó  állapította meg, ki a tár-
gyaláson is jelen volt. 

Dr Gábor az elnök felhívására  az esküd-
tek és nagy hallgatóság előtt tartalmas, való-
sággal rupsotlikus előadást tartott. Odaadván, 
meggyőzően ismertette ezen újkori bizonyítási 
módot, s U!>y antropologice, mint matemati-
kailag kimutatta, az angol és olasz törvény-
széki orvosokra s más híres auatoiuisták ta-
pasztalataira is hivatkozva, hogy u daktylos-
copia csalhatatlan, a világon nem létezik két 
egyforma  ujj'enynniat s ha van, ez csakis az 
egy és ugyanazou embernek egy és ugyauazon 
ujjáról eredhet. 

Az esküdtek meggyőződéséért sok szem-
léltető rajzot bocsátott rendelkezésükre. Át-
adta a dánosi rablógyilkosok ujjlenyomatait, 
melyeket a helyszínén ama poharakról és üve-
gekről vett le, melyekből a gyilkosok ittak és 
azokat, melyeket ó magu nyomatott a gyilko-
sokkal s melyekből aztán megállapította, hogy 
az összefogdosott  sok cigány közül, kik vettek 
minden kétséget kizáróan reszt az emberi mi-
voltot nélkülöző vadallatias munkában. 

Kitűnő elmésségéve! meggyőzve az es-
küdteket és a kétkedőknek, különösen a védó 
ügyvédnek aggodalmait frappáns  riposztjaival 
eloszlatva, az esküdtszék elótt kijelentette, hogy-
ha ki van zárva annak eshetősége, hogy a 
vádlott a papírdarabot, a bűncselekményt meg-
előzőleg is megfoghatta,  illetőleg, hu megvan 
állapítva, hogy a vádlottnak a papir darabot 
a bűncselekménynél is megkellett fognia,  te-
kintettel, hogy a papir darabon levó ujjnyom 
és a terhelt ujjnyoinata tökéletesen egyenlő, 
tekintettel, hogy két egyforma  ujjnyomutlal 
bíró ember nincsen s igy a tévedés kizárt. 
Csonka Kadu Miklós a Gáboré vagy mag» » 
tettes, vagy ha többen voltuk a tettesek egyike. 

Az eBküd.teknek szóló kérdések feltevése 
után. Veress Árpád kir. alügyész tartotta meg 
az első esküdtszeki vádbeszédét, mely való-
ságos eloquentia volt, rendszeres és világos s 
a szabatosság igényeinek is mindeuben meg-
felelt.  Mellőzte a pathost s nem igyekezett a 
győzelem kedvéért dialektikával megsemmisí-
teni a vádlottat. Megmutatta, hogy nem csu-
pán a bírói széken, de meg a vádusztalánál 
ií megállja a helyét. 

Következőleg Éltes ügyvéd, a fiatal  gárda 
Zsiga bácsija, logikával és jogászéllel fűzte  az 
érveket egyinas melle és igyekezett fallanxot 
állítani belőlük a vádtainadasai elé. 

Majd Fekete Imre elnök adta elé az es-
küdteknek a tőle mar megszokott tartalmas-
sággal, tanítói vénával az eluöki exposet s 
fényes  dialektikával s előkelő jogi tudással 
megmagyarázta a bűncselekmény jogi oldalát 
s kitauitolta az esküdteket a határozatuk meg-
hozatalának módjara 

A magas színvonalú szellemi torna után 
az esküdtek a dr Gábor Béla államreudórségi 
fogalmazó  véleményének hatása alatt a vád-
lottut bűnösnek mondották ki a rablás bűntet-
tében és a szakbiróxág 6 évi fegyházra  ítélte. 

A tárgyalás este 7 órakor ért végett. 
Dr. Sándor  Gábor. 

Második nap. 
Folyó hó 18-án halált okozó súlyos testi 

sértés büntette miatt vádolt Mezei Gábor el-
leni bűnügy került az esküdtszék elé. 

Az eset színhelye Gyimes, tárgya pedig 
az, hogy Mezei Gábor vádlott többed magával 
s ezek közrttt Botli Ferenccel az erdóu dolgo-
zott s 1!K)7. évi október hó 2ü án délután 8 
órxkor elindultak, hogy Gyimesre jöjjenek, 
hova este 0 óra tájban meg is érkeztek és a 
Deaki I'eter (huszár) korcsmájába mentek, a 
hol p.-iliiikaznt kezdtek, miközben Botit Ferenc 
azl mondotta a mellette ülo Mezei Gábornak 
„nem vagy embere, hogy a piculámat megad', 
amiért Mezei Gábor bicsokkal nyakon szúrta 
Botit Ferencet, ki enuek következteben néhány 
perc múlva meghalt. 

Az esküdtek Mezei Gábor vádlottat ha-
lált ok zó súlyos testi sertés bűntettében bű-
nösnek mondottak ki s ezert ól a bíróság 4 
evi f,-gy  hazra itelte. 

Az iteletbeu küzvádló és vádlott is meg-
nyugodtak, Éltes Z-igiuond ügyved vetlö azon-
ban eiiyluleséri seminiségi panaszt jelenteit be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezes. Yoloucs István gyergyó-

szentmiklósi cseudórhndnagyol Xagykarolyba s 
onnan Eicliel Árpad csendorlohaduugyot Gyer-
gyószemmtklósra helyeztek nt. 

— Az oltvölgyi vízltarsulat hátra-
lékainak beszedese A pénzügyminiszter uta-
sította az udvarhelyi in. kir. penzügyigazgaló-
sagot, hogy a vizitarsulat járulekait közadók 
módjára szedje be és kezelje. Ez intézkedésé-
vel a pénzügyminiszter megszüntette azt a 
visszás helyzetet, melybe a vizitarsulat hátra-
lékainak okszerütleu fel  nem hajtasa által ju-
tott. A hátralékok ezen teudezesevel azon hely-
zetbe lesz a vizitarsulat, hogy a varmegyei 
pénzalapoktól felvett  s kivételesen kamalmen-
tességet elvező 30,000 koronás kölcsönét vala-
hára rendezheti. Remélhetőleg az Olt folyónak 
különösen az alcsiki községeket közelről ér-
deklő szabályozása is mielőbb megvalósulást 
nyer, annyival is inkább, mivel a társulat az 
alcsiki részek birtokosaiból ép e célra alakult. 

— Csángók ós osendörök baroa. 
Megdöbbentő eset tőrtént folyó  lió 14-én Gyi-
mesen u csángók egyik erdejeben A borzsova-
sztpvizi közbirtokosság a saját tulajdonát ké-
pező fatömeget,  mely a gyiiuesi csángók erde-
jében voll, egyeseknek eladták. A vevők a tu-
lajdonukba átment fának  elfuvarozásálioz  folyó 
hó 14-én szándékoztak hozzá kezdeni. Ez azon-
ban nem ment akadálytalanul, mert — ugy 
látszik — eddig ismeretlen tettesek rossz in-
dulalulag félrevezették  és ellentállásra bujtot-
ták fel  a különben csendes csángó népet Igy 
történt, hogy a fáért  menó fuvarosokat  az er-
dőben nagy felfegyverzett  embertömeg várta, 
mely a jámbor fuvarosokat  hatalmas kőzápor-
ral fogadta.  Amit sein sejlő fuvarosok  kény-
telenek voltak elmenekülni, majd később a 
községhói kért csendőr segítséggel ismét a 
helyszínére siettek, hol a legnagyobb megle-
petésre az embertömeg még mindig együtt 
volt s az órkezók'.'t habozás nélkül megtámad-
ták. A helyzet már-már válságosra fordult  á 
fuvarosokra  és csendőrökre nézve, midőn még 
4 cseudőr érkezett a megszorultak segítségére. 
Hiába volt azonban az őrsvezetőnek békés fel-
szólítása az eloszlásra, a felbujtott  tömeg féke-
vesztett indulatát mi sem akadályozta meg. 
A tömeg, inely a fuvarosok  megjelenésében 
vagyona kifosztását  látta, kőzáport zúdított 
feleletül  az őrsvezető békés szavaira s egyik 
csángó a tömegből kiugorva kővel dobta meg 
az őrsvezetőt, kit a vér elborított, ki erre tü-
zet vezényelt A sortüzuek szomorú következ-
ményei lettek. Három halott maradt a hely-
színén és többen megsebesültek. A halottak 
között egy asszony is volt, aki állítólag a fel-
bujtó szerepét játszta. A szomorú esemény hí-
rére a csíkszeredai kir. törvényszék vizsgáló-
bírója azonnal megjelent ti helyszínén és a 
nyomozást bevezette a felbujtók  kiderítése vé-
gett. A csángók ellenállása annál inkább is 
érdekesebb, mivel még nem in-nt feledésbe 
azon erőszakoskodásuk, melyet szintén vagyoni 
kérdések miatt Borzsova község érdemes tórá-
jával elkövettek s amely tisztáu a véletlen 
folytán  nem lett végzetessé. 

— A postatakarékpénztárt tőkék 
elhelyezeae. Kossuth Ferenc m. kir. keres-
kedelemügyi miniszter legközelebb igen üdvös 
intézkedest szándékozik életbe léptetni. Arról 
van ugyanis szó, hogy a jövőbeu pénzválságok 
elkerülese céljából, a postatakarékpénztáraknál 
elhelyezett milliók visszleszámitolási hitellel 
kisebb pénzintézeteknél is magasabb kamat 
mellett elhelyezhetők legyenek. Eltekintve attól, 
hogy ezáltal a postajövedelmek óriási mérték-
ben növekednek üdvös szolgálatot tesz Kossuth 
a kis embereknek, kik a mostani válságos idő-
ben olcsó pénzhez juthatnak s nem lesznek 
kitéve egyes pénzintézetek áldatlan önkényé-
nek. A terv már legközelebb a megvalósulás 
stadiumaba lép, ezzel is gyarapítva Kossuth 
több, már életbe léptetett üdvös reformjainak 
számát. 

— A osikzzeredat pénzügy igazgató-
ság. Evek óta beszélünk a csíkszeredai pénz-
ügyignzgatóaágról, de ez még nincs sehol s a 
közel jövőben alig is remélhető. A csíkszere-
dai penzügyigazgatóság költségeiről már két 

8. szám. 

év óta az állami költségvetésben is gondoBko-
dás törtónt, azóta Liptószentmiklóson működik 
a pénzügy-igazgatóság s valószínű Fogaras is 
megelőzi Csíkszeredát, pedig az itteni tárgya-
lásokról az volt a hír, hogy a kedvezotleu la-
kásviszonyok miatt hosszú ideig nem is remél-
hető a pénzügy-igazgatóság felállítása.  Abból 
az alkalomból elevenítjük fel  a szeredai penz-
ügyigazgatóság ügyét, hogy az elhelyezés kér-
dését a törvényhatósági bizottság februar  ho 
18-iki ülésén tárgyalni fogja.  Nem tudjuk meg 
a megállapodások eredményét, de ezt a régóta 
húzódó kérdést a vármegye és a város intezo 
körei és a törvényhatóság jóakaratú ligyelmebe 
ajánljuk. Nyílt dolog, hogy a vármegyének a 
.Vigadó" igen sok gondot okoz s ami fölnem 
hozza azt a jövedelmet, ami a befektetett  tö-
kének megfelel.  Ezt a Vigadót könnyen at le-
hetne alakítani a péuzügyigazgatóság céljaira 
s mivel nagyméretű épület, néhány tisztviselő 
részére magánlakást is lehetne benne elhelyezni. 
A többi tisztviselők magán lakását is egy kis 
jóakarattal lehelne biztosítani. A csíkszeredai 
pénzügy-igazgatóság mielőbbi felállítása  nem-
csak a közérdek, de különösen Csíkszereda 
vára -, fejlődése  szempontjából szükséges, mely 
ezzel id hatalmas lépessel haladna előre a fej-
lettebb varosok sorában 

— Hanoz János síremléke. Mégis 
csak igaza vau annak a közmondásnak, hogy 
csak a halálban van igazság Lekaszabolja a 
nagyot és kicsit, erőst és gyengét egyaránt. 
Fényes példa erre n mult hónapban elhunyt 
Rancz János fóespercs  Nagy ember voh, akii 
mindenki nemcsak szerelet, hanem csodált is 
De ő nem kerülhette el a többi emberek sor-
sát : a feledést.  Alig három hete, hogy elhan-
toltuk. Koporsója mintegy még most is sze-
münk elölt van s íme már elfelejtették  és pe-
dig épen azok, akik szivéhez legközelebb ál-
lottak : hivei legelőbb erre volt azon tény, 
hogy a kaczfalvi  kereskedő ifjúság  folyó  bó 
29-éu táncestély rendez Tehát Karczfalva 
nagy papját egy hónapig sem gyászolja! Ugy 
látszik maguk a rendezők is érezték, hogy a 
táncz estély nem egyezik meg a kegyelettel 
s azért, hogy hibáikat takarjál:, elhatározták, 
hogy a tiszta jövedelmet (ha t. i. lesz) Rancz 
János fóesperes  urnák állítandó síremlék ja-
vára fordítják.  Szegény Rancz! Hát tánczes-
rélylyel kell neked síremléket szerezni'?! Ta-
lán nem érdemelted meg azt a sírkövet ? Vagy 
talán Csík-Nagyboldogasszonyfalva  nagy egy-
házközsége olyan szegény, hogy trszághirü 
lelkipásztorának sirkövet emelni képtelen ? 
Nem hiszem. De ha ugy volna is, higyjék el 
a rendező urak, hogy Rancz Janosnak igen-
igen sok tisztelője volt és van móg most is, 
nemcsak Karczfaalván,  hanem egész erdélyben, 
sőt még azon tul is. akik ha gyűlést indítot-
tak volna, egymással vetekedve adták volna 
össze nemcsak filléreiket,  hanem koronáikat 
is és Rancz János tánczestély nélkül is kapott 
volna síremléket és pedig talán hamarább és 
szebbet, mint a milyet a tánczestély fog  neki 
szerezni. A tánczestély talán mégsem felel 
meg a kegyeletnek, sőt mondhatjuk, határo-
zottan sérti, ha nem a kazczfalviak,  de bizo-
nyára Rancz többi tisztelőinek a kegyeletét 
Hogy annyi és oly tekintélyes védnököket 
nyertek az még nem nyugtatta meg a rende-
zőket, inert azok a védnökök bizonyára nem 
nagy örömmel adták oda nevűket ezen tánc-
estélyre, hanem csak azért, mert a kérés elől 
nem tudtak kitérni és ntlól tartottak, hogy 
sokan (I) félremagyarázták  volna eljárásukat, 
ha a Rancz János síremléke javára rendezendő 
táncestély védnökségét el nem fogadják.  Jól 
tették volna! Kár másnak lóképen Rancz Já-
nos sírkövére tánczolni I. 

Rancz egyik  nagytiszlöje. 
Székelyföldi  iparmuzenm. Kossuth 

Ferenc kereskedelemügyi miniszter a maros-
vásárhelyi Székelyföldi  Iparmuzeumot a mult 
évben mintegy 30,000 korona költséggel beren-
deztette, technológiai, iparművészeti és házi-
ipari gyűjteményét lényegesen kiegészítette, 
iparosok részére alkalmas könyvekkel én rajz-
mintákkal látta el s kellő képzettségű szak-
értőket alknlmazott, kik az ottani iparosság 
rendelkezésére állnak. A Muzeum kapcsolatba 
hozatott az ottani állami la- és fémipari  szak-
iskolával. Az intézetben bútoripari kiállítás ren-
deztetett és tanfolyamok  tartattak kazánfűtők, 
gőzgépkezelők, lokomobil és cséplőgép keze-
lók, dinamógép-kczelók, asztalosok, lakatosok, 
bádogosok, épiló-iparosok, mázolok, szobafes-
tők, nyomdászok és szabók részére. A tanfolya-
mokra összesen 212 mester, segéd és munkás 
íratott be. 

— A betegségek elleni harcban a vi-
lág legkiválóbb orvosai egyesülnek. E beteg-
ségek sorában az első helyet nz Epilepszia 
(nyavalyatörés) foglalja  el E bajban szenve-
dőknek vigaszul szolgálhat azon értesülésünk, 
mely szeriut egy magyar orvos e betegség 
ellen uj és hatékony gyógyitó módszert alkal-
maz, amelyért már a külföld  is méltó elisme-
résben részesítette Ez orvos dr Szabó Sándor, 
Budapest, V., Alkotmány-utca 5, ki készséggel 
nyújt felvilágosítást  mindazoknak, kik gyógyitó 
módszere segélyével e súlyos bajtól szaba-
dulni óhajtanak. 

— Halálozás. Daniel Károly az oláh-
falvi  és homoródmenti takarékpénztár vezér-
igazgatója, törvényhatósági bizottsági tag, tolyó 
1908 évi február  hó 10-én, életének 66-ik évé-
ben, Székelyudvrarhelyen váratlanul elhalt 
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rendezett közvacsorára adakozók névjegyzéké-
ből az alábbiak tévesen kimaradtak veit: Pál 
Gáborné adott 1 tortát és süteményt, dr Balló 
Istvánné 4 korona, Csiszér Józsefné  1 tál Bül-
tet, László Gézáné két tál sUltet, Jakab Gyu-
láné 1 tál sUltet, Debitzkyné 1 tál tésztát. 

— A vármegyei tisztviselő nyugdíj 
válasstmány. A vármegyei tisztviselő nyugdij 
választmány megüresedett helyeinek betölté-
sét folyó  hó 17-én eszközölték a tisztviselők, 
kik a maguk részérói a választmány tagjaiból 
dr. Györgypál Domokos tiszti főügyészt.  Birta 
József  árvaszéki elnököt, Becze Imre főszol-
gabírót és Szász Gyula vármegyei aljegyzőt 
választották meg. 

— Abanj-Tornamegye ellenállása. 
Ily címmel Ferdinándi Gyula Ahauj-Tornavár 
megye főjegyzője  nagyszabású munkát adott 
ki a vármegye ellenállási küzdelmeiről. Te 
kintve azon körülményt, hogy a vármegyék 
hazafias  küzdelmeiben Abauj-Torna a legkivá-
lóbb helyet biztosította magának a nagy és 
változatokban gazdag munka különösen érde-
kes és tanulságos. A könyvet a vármegye meg-
klildötte a minisztériumoknak, a képviselőház-
nak és az összes törvényhatóságoknak. Ferdi-
nánd)' kiváló munkájáért gróf  Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter és Justh 
Gyula a képviselőház elnöke meleghangú le-
velben mondottak köszönetet a vármegyének. 

— Uj postahivatal. Csikvármegye Szár-
hegy küzsegében a kereskedelemügyi ni. kir. 
miniszter által engedélyezett postahivatal 1008. 
évi március hó 1-én kezdi meg működését. 

— A visszavándorlok munkas-kőz-
vetitese. A földmű  elésiigyi miniszter a belügyi 
és kereskedelemügyi miniszterrel egyetértoleg 
a Romániából visszavandorló magyarok rnun-
kás-közvetiléBét is szervezte, oly módon, hogy 
a közvetítést a székelyföldi  kirendeltség uijan 
a Tölgyesen, Gyimesen, Sósmezón, O-Satcson, 
Predeálon, Törcsváron és Verestorouyon fog-
ják eszközölni. — A romániai visszavándorlok 
munkásközvetitési szervezete ez idő szerint 
csak az erdélyrészi megyékre terjed ki, de ez 
a szervezet is közvetetlenül a minisztérium 
munkásügyi osztályának középponti vezetése 
alatt áll. 

— Meghívó. A karcfalvi  kereskedő ifjú-
ság, folyó  1908. évi február  hó 29-én (szom-
baton), zártkörű táncestéiyt rendez. A befolyó 
összeg tiszta jövedelme boldogult Ranc János 
fóesperesnek  állítandó síremlék javára fog  for-
díttatni. 

— Kosaras táneestély. A csikszcnt-
miklósi „Gazdakör", folyó  1908. évi február 
hó 27-én, Baját pénztára javára, az elemi iskola 
helyiségében zártkörű táucestélyt rendez. 

— Katónak gazdaaagi képzése. Da-
rányi Ignác földmivelesügyi  miniszterünk a csík-
szeredai in. kir. honvédzászlóalj altisztjei és az 
altiszti iskolás legénység részére szervezeti 
gazdasági tanfolyam  vizsgáját folyó  1908. évi 
február  hó 29-én délelőtt U órára tűzte ki s 
a kormány képviseletére Kállay Ubul főispánt 
kérte fel.  A vizsga iránt érdeklődőket ezen az 
uton is uieghivja a fóldmives-iskola  igazga-
tósága. 

— Állásnélküli okleveles tanítók és 
tanítónők figyelmébe  A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter ur folyó  évi január 
hó 30-án 146.500—1907. ezám alatt kelt ren-
deletével gondoskodni kíván, mindazon okle-
veles elemi iskolai tanítók és tanítónőkről, a 
kik állás hiányában helyettesi megbízást elvál-
lalni hajlandók. Evéghól felhívta  a vármegyei 
kir. tanfelügyelőket,  hogy február  hó végéig 
terjesszenek fel  kimutatást, melyben a tanító 
neve. általános osztályzata, mely évben, mely 
képzőben szerezte oklevelét, egyéb képesítése, 
családi állapota s hogy működött-e már a ta-
nítói pályán, fel  legyen tüntetve. Figyelmez-
tetnek tehát a csikvármegyei érdekeltek, hogy 
eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okmá-
nyaikat és az elősorolt adatokat február  bó 
folytán  a vármegye kir. tanfelügyelőjéhez  mu-
tassák be. Megjegyzendő, bogy a kimutatandó 
tanítók és tanítónők közül a vallás és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter jelöli meg a helyet-
tesítésre alkalmas tanerőket, kik előfordulható 
esetek alkalmával a kir. tanfelügyelő  által bí-
zatnak meg. 

— A szárhegyiek áldozatkészségé. 
Száll, száll szerte a hirs VÍBZÍ Bzét a szárhegyi 
buzgó emberek nemeslelküségének, áldozat-
készségének a birét. Uj templomot kellene 
emelni, mert az Ur hajléka, melyet 600é,vvel 
ezelőtt emeltek, kicsiny, meg rozoga is. És az 
uj templomnak meg van az alapja. A napok-
ban ugyanis megérkezett a megyés püspök 
levele, mely jóváhagyta az egyháztanácsi vá-
lasztást. Amikor a tanács tagjai a napokbnn 
letették az esküt, azzal kezdték el áldásos mű-
ködésűket, hogy huszonhármán összesen 14600 
koronát irtak alá az építendő uj templom cél-
jaira. A nemes tett legszebben dicséri önmagát. 

— Tnsnád fürdő  fejlődése.  Megem-
lékeztünk Tusnád fürdő  azon nagy mérvű fej-
lődéséről, mely a létesítendő nagyszabású 
sporttelep építésével lesz teljesé. A Bporttelep 
építésére a fürdószövetkezet  elfogadta  Vorgay 
Gyula építő mütész terveit, melyek szerint 
a telep 100.000 korona befektetéssel  létesül. 
Fekvése vetekedni fog  a világ legszebb fekvésű 
•porttelepeivel, mert ai agynevezeit Csukás-

tóba benyúló félszigeten  lesz körös-körülvéve 
gyönyörű fenyvessel.  Az egyemeletes verandás 
épület földszinti  részében teljesen felszerelt 
vivó- és tornaterem, az emeleten pedig a hölgy 
szalon-, társalgó- és játékszoba nyernek elhe-
lyezést. A sporttelepet körUlövezó tavon pedig 
100 méternyi egyenes uszópálya létesül, azon-
kívül a tavon csolnak-tartás joga is n sport-
telepet illeti. Nem feledkezett  meg a turis-
tákról som, kiknek részére » világhírű Szent-
Anna tónál turÍBta menedékház épül. A sport-
telep nein fog  megelégedni a helyi működés-
sel, hanem a különböző szövetségeket felkéri, 
hogy országos versenyeket rendezzenek Tus-
nádon. Az építkezést már megkezdték és jú-
nius bó lö-én fejezik  be. A sporttelep szer-
vezése körül gróf  Uántty Miklós, báró Umilii 
Albert és grót Vass György fejtenek  ki na-
gyobb agitációt, az igazgatói teendőkkel pedig 
Filep Endrét a budapesti Tucker-féle  sportte-
lep gondnokát bízták meg. 

— Az utcai fák  tulajdonjoga. Egy 
község képviselőtestülete azt a nevezetes és 
régi jogelvet, amelyet már a római jogászok 
ÍH ismertek, hogy a tartozék a fódolgot  követi, 
közigazgatási uton megakarta változtatni. Ki-
mondotta ugyanis, hogy az utcákon és közte 
reken a fák  tulajdonjoga nem a községé, a 
melyhez a közterek es az utcák tartoznak, 
hanem azé a ház- és telektulajdonosé, aki a lat 
odaültette, ll-od sorbrn nem hagytak ugyan jóvá 
a községi képviselőtestület hatarozatal,"~a község 
azonban makacskodott s a béliig) minisztérium-
nál Kereste igazát, hivatkozván most már a sok 
bel) en követett gyakorlatra, meg a célszerűségre 
is, amily sziut-n amellett szól, hogy a fakkalaz 
ültető birtokosok rendelkezzenek, akik jobban 
gondozzak, miutahatosag. A belügyminiszterter 
meszeteseii a megyének adott igazat, inert ül 
talános érvényességű jogszabaly, hogy a lak 
es beültetett növények, mihelyt gyökeret ver 
tek, az ingatlan tartozékaivá válnak es n föld 
tulajdonosának biriokaba mennek at, tekintet 
nélkül arra, hogy ki ültette óket és hogy nz 
ültető jóhiszeműen jart-e el vagy sem. Mivel 
pedig uz utak es terek a közsegeke, az ott 
ültetett fak  is a község vagyonahoz tartoznak, 
amelyen uz ellenkező gyakorlat sein változtat-
hat, mert világos jogszabály reudelkezésével 
szemben a meghonosított tevés gyakorlat te 
kintetbe nem jöhet. 

— Megfeleboezett  alispán választás. 
Dr Domokos Andornak L'dvarhelymegye alis-
panjava történt megválasztását — a beadott 
felebbezés  alapjan — a közigazgatási bíróság 
megsemmisítette. A megsemmisites okául az 
szolgait, hogy a megejtett vaiasztashoz uz erre 
vonatkozó törvényes rende.kezeseknek teljes 
mellőzésével szavazatszedo bizottságot cgyal-
talau uein rendeltek ki s a választást akként 
ejtettek meg, hogy a bizottsági tagok neveit 
az egyik megyei jegyző felolvusta,  mig a sza-
vazatokat ket bizottsági tag egyszerűen — more 
patrio — feljegyezte. 

— Egy szekely tanitoképzö-intezet 
Válsaga. A Szekely Társasagok Szövetsege-
nek főtitkára  a székelykereszturi tauitókepzó-
intézet válságos helyzetet tekintetbe véve az 
iutezetnek Marosvásárhelyre való áthelyezesét 
kulturális és nemzetiség-politikai szükseguek 
mondja. Néhai Eötvös baro Magyarorszag nagy 
közoktatásügyi minisztere, bogy a székelység 
érdekeit ezen az utou id szolgaija, tanítóképző 
iutézetet helyezett Szekely keresztárra. Gyer-
tyanffy  István és Kozma Fereuc voltak első 
gazgatói, kiknek idejebeu az iutézet nemi si-
kerrel töltötte be hivatását. Az utolsó ket év-
tized ulatt tanitvanyaiuak száma évról-evre 
fogy  s tanárai is igyekeznek a megelhetési 
viszonyok miatt menekülni a szegenyes kis 
sztkely községből. A község maga erejebol 
nem tud az iutézet részére tisztességes epü-
letet biztositaui. A lakosság hallani sem akar 
a pótadó emeléséről. Ezért a leghelyesebb 
volna a tanítóképző-intézetet Marosvásárhelyre 
helyezni, mert a varos iu a legmesszebb metio 
áldozatokra is kész, ba az iutezet erdeke ugy 
kívánja. Mindeunél haugosabbau szól az uz ér-
dek, bogy a tanitókepzo-intézet áthelyezésével 
súlyában és erejeben uagyot nyerne ez a ro-
hamosan fejlódo  város a nemzetisegi törekvé-
sekkel szemben is. 

A hernyófészkek  elpusztítása. Csik-
vármegye alispáuja rendeletileg utasította a 
hatóságokat, hogy a tavasz bealltaval szigo-
ruau ellenőrizzék a beruyófészkek  elpusztítását, 
továbbá törekedjenek a gazdaközöuseget meg-
gyózui e mulasztás káros voltáról. A mutat-
kozó bany:igságot a legszigorúbb eljárással 
kívánja sújtani. 

— Műkedvelői előadás. A csikszentkirálvi 
ifjúság  190S. évi márczíus hó 1-én vasárnap az Iskola 
termeiben, a harmadik tanterem felszentelésére  szin-
ulóadással egybekötött zártköril tánczmulatságot reu-
doz, mely alkalommul színre kerQl: „A Fulurosszu". 
Eredeti népszínmű, dalokkul, három felvonásban 
személyek; Feledi Oáspar gazdag lalusi löldwiveló 
Szász Jenő, Lajos, Boriska, gyermekei Lisilú Imre, 
Kovács Borisra, Rátkl Tercsi, árra, Feledi Gáspár 
gyámsága alstt Kovács Teréz, (jöndör Sáudor, szolgu-
legéoy Slinou István, Fioum Hózsi, menyecske Si-
mon Róza, Csapó, gazdaember György Gábor, Csa-
póué Bartis Erzsi, gulyokué Márionlieglna, Turisz-
uyásué Csiszer Püll módos asszonyok, Egy öreg 
fönezos  Balázs, Megyei csendbiztos Tánczos Iiurc, 
Kónys, kintor-tsuito Simon Mihály, Gonosz Pista, 
bakter Ambrus Imre, Gouoszné Kristó Krisztina, 
Cserebogár Ju.ska, Bzölópásztoi* Kristó Albert, Oeue, 
czígány prímás Szabó AÍburt, Adus, vén czimbalmos 
Mihály Antal, A „Makkhetes* korcsmáros Bartis 
István, Neje Csiszér Juliska, Jóska, béres Lakatos Ig-
nácz. Törtenethely: Felső Borid vidéke. Idó: jeles kor 

— Nyilvános elsaámoláa. A február  2-án 
Szépvizon rendezőit műkedvelő előudás alkalmával 
összes bevétel volt 991 kor. 70 üli., a kiadás 363 kor. 
58 üli. Tiszta jövedelem 228 kor. 12 KII. FcKHHzet-
tek: dr. Györgypál Domokos 5 kor.. Niiridsány Már-
tou 3 kor., Kiss Eruő, Szász Lejos, Czáku Béla, 
Szvoliodn József.  Xiiridsány Kálmán, Merza Kezsó, 
Juknli Gyula. Jukuli I I lun Gál József  iJ., Szigeti 
Gyula, dr. L'jfulusi  Ji-mi, Hunnal Leó. .Jenei László, 
Merzu. Jáuos, linecs János, Gecző Bébi 2—2 kor, 
ifj.  Révész Gyulu. MárkaAllicrl, Dávid Márton, Soly-
mosi Károly, Szubó Lajos, Veres Ai-pá-l. id. Gál Fe-
renc/. 1—1 kor.. Szvobodit Miklós 50 lill., Dobál Ger-
gely 5 kor.. .Munvil Uufuel  4 kor., Dobál Aulai, Dáj-
Iniliát Gerö 3—3'kor, X. X. 2 kor. 4U lill.. Zakariás 
Jáuos 2 kur.. Málé László, F.szcnyei Antal. Balázs 
Dénes, Heuke János, Hus-z János. Miklós Ferencz. 
/.ukriás István, (íaiuezi Miklós. Felér Lujos, N. X.. 
N. X.. Deáki ViJoí 2—2 kor., I'éli l.al.is, Lukács 
Kristóf,  üzv. Vi/.oliné, X. N. I—I koi-. Feiér János 
GÜ lill. Uurialis Imre 0 kor. Kovács Mihály 5 kor., 
üzv. I l/iul kirvils Jánosné, Puskás Lászlii 3—3 kor.. 
Koncsiig Sáinlor, András Jó/.seí. Fekete Iinív, Szubó 
Béni. Toutcli Iiyor^-y, X. X.. Bjjlliv Kndre. Száva K. 
1-iutiuku. Ilara János, Krausz Jáuos 2—2 kor., lviss 
Lujos 1 kor. IK) lill.. Körössv Géza. Slujn.-r Xámlor. 
Májer Xáudor, Léuer Aieuf,  László Marion, Itani 
Márton. Teutcli Jauos, Mánya János. Pálosi Géza. 
l'éter Józsel, B--o.'ili'k l't.lüii. Antul Gergely, Antal 
Albeit, Simon Gergely. Koncz József.  Miliúív Ignác, 
Szatmári Domokos, Soberl Kutinka, Mihály György. 
.Miklós Gergely. Smilovszky János, Xikunús J akuli. 
Stuluiiillcr Autul, özv. Zakariás Lukáusoé. Márkos 
Héni, Tiiiuás János. Antal Domokos, özv. Zakariás 
Zakiué, Biró Antul. Gagvi István. Üol-ribán István. 
Fejér Jakab, Teiiu-li Frigyes, Deák V.iri, D.-ik Üé-
oes. Jaocsó György. Antal Gyula, Sándor Antal 1 —I 
kor., Ferenezv István, Imre János. Sán lor Áron. 
Kros István tW—HU lill.. Antál János 7l> lill.. Molnár 
Itózika. Veress l'éter. Császár Jortiiin. ilj. Fen-ucz 
l^llácz, özv. Jakab Jilliosué, üzv Koziuii Sáuilorné. 
Csáki István ÜÜ—I3U lill.. l'éter Mó/.-. Veres Béla 
5U—50 lill. Szálló Áron. Jakab Gyula. Komim Já-
liosué, Fazakus Mózes, Miklós István. I'éti-r Jáuos, 
Autul Jánosné, I'ál István. Vh-.s/.iv János. Szabó Fe-
leuc/.. Dolios István. Miinvii Kiislól. .Ma;é László 
40—40 lill.. Tiiutás llulázs. 'Balázs Lujos 30-30 till. 
László THluásné 70 lill. A feliillizelókuek  ez uton 
molul bálássküszönetet a lt e n il e z ö s é g. 

— Nehany szo a csiki szekely gaz-
dakhoz es cseledekhez.Gergely Linacsik-
szentmártoni polgártársunk leánya hatodik éve 
szolgai Cseh Vilmos bank igazgatónál, hol 
elóbb mint kezdő, díjtalan kélte felvetelét  és 
fokozatosan  mint konyha- és szobaleány utóbb 
fózónó  szolgál kitartó szorgalommal és becsü-
lettel teljesíti mais a házvezető úrnője rendel-
kezését. Hú és igazságos munkajáárt a Duda-
pesti Szekely Szövetség 4 darab aranynyal 
és elismerő oklevellel tüntette ki. de disz ok-
levelet szerzett a sepsiszentgyörgyi székclyki-
állitáson általa készített vászon ágy és asztal-
nemüekért és kézimunkáiért. Kz idó alatt fize-
téséből sok szép kellékein kivül megtakarított 
tiOO koronát az „Alcsiki Bank" betéti könyve 
tanúsága szerint. Nevezett Gergely Lina áljon 
tanulságul a székely cselédek elótt. kik ismer-
jék meg, hogy a becsületes és jó munkának 
itthon is megvau a jutalma anélkül, hogy Ro-
mániába, vagy Amerikába bizonytalanságba 
utazzon. Dc szolgáljon tanuságul a ház úr-
nőinek is hogy lehet nevelni hasznos és ra-
gaszkodó munkásnőket kellő lüremmel, ember 
baráti szeretettel és mi legfőbb  a háztartás 
teljes és önálló ismeretével. 

— Kérelem. Aki a folyó  hó 18-iki tör-
vényhatósági közgyűlésen egy sapkát, elcse-
rélt, szíveskedjen a szerkesztőségnél jelent-
kezni. 

— Fajbaromfl  kiosztás egy gazda-
körben. A miniszter ur őnagyniéltósága a 
szepvizi gazdaküri tagok részére orpington csere 
baromfit  engedélyezett, melyekből 71 darab 
megérkezett s ki is osztatott A mint értesii 
lünk a sz-kelyf'ildi  kirendeltség megbízottja 
Szepvizre baromfi  költő-gépet is küld, melyet 
liartha István gazdaküri intéző alelnöknél szán 
dékozik elhelyezni, hogy ez által is módot 
nyújtson népünknek arra, hogy nagyobb meny-
nyiségben és könnyebben tenyészthesse a ba-
romfiakat.  melyek a gazdasszonyoknak szépen 
jövedelmező forrását  képezik. 

— Az E K. E. Kepes Folyóirata. 
A turistaság gyakorlása m-niesak közönséges sport-
iizés. IliOlelll a honismeret terjesztésével olyan liu 
zalius és kulturális ezélok elérésére törekszik, nme 
Iveknek közllliszlllt volta ismeretes. Most jelent 
meg uz Kl'ilélyi Kárpát Kgyesiilet .Kl'ilély" eimii 
híjijiiiiak legiijiilib száma, mely u XVI, évfolyam 
befejező  l'Ú/.ete. K.Z II léli lazet is 'A  turistaság és 
aépl'íljz körébe vágó ezikelyekkel a tuviiszkiir meg-
induló kirándulási időszakra készíti elő az olvasót, 
lltniyiiilviu'iiiegyére liivju fel  u ligyelmet llemmuu 
Antal dr. u törléiu-Ii-ni és turistaság kölcsönha-
tását lejtegeii szilies tollal, inig Illlzitsku Bélil dr. 
1-etyezáti kiróllillllá-siíliak sikerült képekkel illuszt-
rált leírását lejezi be. »inát Islván dr. pedig nép-
szerű értekezéséi,en a g.-ulogiii és u turistaság 
közti l-okoiivoiu'isokrii iiull.it rá s érvelíjsét t'öliltiilli 
i-njztikkal is taugyiii'ázzu. A niigyolib czikkelyeket 
HlIIos tíyiirgy lir. elmés táreziíjii lejezi be. irúsbull 
és képben méltatva a nagy magyarbarát \V. H. 
Sehrubsole-t. országszerte ismert lelkes turistánkat. 
Az apróbb közleményekkel záródó csinos füzethez 
uz egész évfolyam  tartalomjegyzéke is csatolva vall. 
Az „Krilélv "-t az K. K. K. tagjai li kor. évi tag-
díj lejében ingyen kHpják. Előfizethetni  u követ-
kező cím alatt: E. K. E. Kolozsvár, Miityás-Uáz, 
hointaii kivánutra mutatványszámot is küldenek. 

— Memento. Valóban emlékeztető le-
gyen mindenkor a cselekvésre az a kimutatás, 
amelyet a belügyminisztérium ad ki hóuapról-
liónapra a tüdővész pusztításáról. Hát ez a 
kimutatás ismét megérkezett és megdöbbentő 
adatokat tár fel  a tüdővész gyilkolásáról. A 
kimutatás szerint 190U. évben Magyarországon 
76545 egyén halt el tüdóvészben. A mult év 
október havában az egész országban 460i tudó-

vészes haláleset fordult  eló, amelyből Erdélyre 
483, Csikmegyére pedig 23 haláleset jut 

— Az ifjúsági  egyesület megalakU; 
lása Szepvizen. A szépvizi községi iskola tan-
testületének liil/pi]kiulásii folytán  sikerült meg-
nyerni a nemes ifjúságot  UITA. hogy ifjúsági  egye-
sületet alakítsanak. A napokban íregis alakult. 
Igazgatójává Uurtha Istvánt, ilj. elnöknek ifj.  An-
tal Gyulát, jegyzőnek Antal Károlyt, pénztárnoknak 
Miklós Károlyt i Dénesé). küuyvtárnoknak Erős Dé-
nest választottuk. Egyleti atyák: Antal Domokos, 
Autul János. Domokos István, Deák Elek, (jól La-
jos és Miklós Dénes. Az ilj. Egyesületnek ma van 
•*f  alapitó. 21 páltoló és 72 rendes tagja. 

— Qasdakőrü nagygyűlés éa bessámoló. A 
mióta Durányi miuisztcrlluk kitűzte illetve kezébe 
vette u s/.ékclyincntés zászlóját s ugy anyagilag, 
mini erkölcsileg támogHlóju lelt iiépüukuek, nagyou 
sokszor és tuiuilig tuóduukbaii van, hogy s kedvező 
alkubiinkut. n|fefKjáulott  segélyeket saját liaszuuukra, 
boldogulásunkra fefbasziiáljuk.  S hogy pedig miulaz-
lerüiik szivéu viseli a székelyuép dolgait, ismeri el-
luaraJottságuukat, guzdosági viszouyainkal azt tud-
juk, s azért ő guzdnsági üuállóságouk, fejlődésiluk 
s liiibtdiisuiik előbbre vitelére egyik foutos  tényezőnek 
goiiiloltii, kiváuta és óhajtja a gazdakör létesítését 
és terjedését is amely a gazdaköröket kireudeltsá-
guiitck gomljairu bízott. Csakugyau olmoudhatjuk, 
bogy C-sikbuu Kis fc>nó  a kireudeltség megbízottja 
nem is kis missziót teljesít e téreu, hanem nagy ttt-
rt'b'iuiuel. fárudliAlatlau  munkássággal nap-nap után 
tanú jeléi adj* anuuk u nemes tanítói hivatásuak, 
iiuiirc ó küldetve vau. far  évi munkásságát szép 
siker koronázza, meri megteremtett gazdakörei vi-
rágoznak. ugy a szepvizi is, hol 8-áu volt a nagy 
gyiiiés, melyen u régi tisztviselők beszámolót tar-
tó. luk. A mult évben a kör életében foutos  és felje-
gyezni vuló volt, bogy ugazdáknuk kiosztatolt löbb 
mini 15 ezer klgr. vclöuiug, 500 drb. nemes csemete 
lulma. körte, meggy stb. fa)  továbbá 34 drb. mougo-
licza serlés, melyek teuyésztésével sziutén szép ered-
mény éi etell c-l. A gazdakör beszerzett 2 drb. szacs-
kuvágó és 1 drb. nagy rostáló gépel. Helyisége — 
mint mos is — ii községi iskolában volt ahol estén-
kiut kétszer estélyi összejövetelek tarlatlak,amelye-
ken több fontos  gazdusághoz lurlozó megbeszélések 
és kérdések lettek megvitatva. A gazdaközönaégnek 
elóudás is tartatott a ptukurraáuyozásrói, növények 
tcrmcsztéséról-. melyet Kiss Eruő, s az állat egész-
ség iigyrol, melyei Kercszles Aulai tartott szép 
számú guzduközünség elótt. Ma a gazdakörnek 56 
rendes tagja vuu, mely tagok közül ctnökuck Kovács 
Mihályt, alelnöknek intézőuek Bartba Istváut, pénz-
tárnoknak Domokos Istváut és jegyzőnek Gábor 
Gyulát választották meg. 

— Traflkszivar  — selyempapiros-
b a n . Fontos újítás életbeléptetését tervezi a ma-
gyar királyi doliáiivjövedék. Az ujitás abból állana, 
hogy a legolcsóbb szivuruk kivételével, minden 
szivnrat selyeiupapirosba burkolvu hoznak forga-
lomba. u legolcsóbb szivarok végét peilig papi-
rosból vuló kupakkal látják el. Egészségi szem-
pontból nagy fontossága  lenne u reform  életbelép-
tetésének. inert uz a régi szokás, hogy egyesek, 
amíg egy szivart vásárolnak, tizet is végigropog-
tntuuk, többé nem fenyegetné  veszedelemmel az 
érintkezési lertőzés lltjáu a dohányozok egészségét. 

— Sok lesz a cserebogár. A lőldmi-
vclcsiigyi miniszter a rovartani állomások jelen-
tései alapján arra következtetnek, hogy uz idén igen 
sok lesz a cserebogár. Az erre vonatkozó értesí-
tést a miniszter mcgkiildötte Csikvármegyéuek is 
azzal az utasítással, hogy közegei utjáu Itasson 
oda. Iiogy attitak idején n cserebogár irtást teljes 
szigoriisiiggiil szorgalmazzák. A miniszter rendelete 
uii-llé irtási útmutatást is mellékelt, amelyuek mi-
nél szélesebb körben való terjesztését szintén 
megkívánja. 

— A mozi mint verbungos. Az ame-
rikai Egyesült-Államokban az utóbbi időkben 
igen kevesen jeleutkeztek katonai szolgálatra. 
Hiába íratott a kormány cikkeket a lapokkal, 
amely cikkek a hadi erények dicsSitésének 
esimbotaszóját is túlhaladták. Az Egyesült-
Államok kormánya ekkor a — mozihoz mene-
kült. Most aztán az amerikai mozgófénykép 
színházak tele vannak olyan képekkel, amelyek 
a katona- és kaszárnya-élet gyönyörűségeit tár-
ják a uézók elé. Ezeket a képeket a kormány 
csináltatta, hogy lecsillapítsa az amerikaiaknak 
a katonai szolgálat iránt érzett ellenszenvét. 
S állítólag — ugy írják a lapok — ezeknek 
a katonafogdosó  képeknek meg volt az ered-
ményük, amennyiben a látottak után sokan je-
lentkeztek hadi szolgálatra. Annyi bizonyos, 
bogy mostanában jobb toborzó eszközt, mint 
a kincmatograliát, aligha találtak volna. 

S Z Í N H Á Z . 
l'gyedcii összeállított niiisor. elfogadható  elő-

adásuk. rsíikiK-iii minden este telt. stft  zsúfolt  há-
zak jellemzik a/, elmúlt szinházi hetet. Az eleintén 
tartózkodó publikum mondliutui rideg közönyét las-
sanként megtöri színész gárdáuk ügybuzgó, lelkes 
igyekezete. A közönség kezd érdeklődni az előadá-
sok iránt, estéről-estére megtölti u túgtts színház 
termet és elismeréssel adózik a közreműködők kö-
zül azoknak, akik megérdemlik. 

Ezen örvendetes hangulatváltozásnak a kiví-
vása jórészt színészeink egyéni érdeme, mert hi-
szen az illúzió keltésre ugyszólváu semmi külső 
eszköz sem áll segítségükre. A szük, alkalmatlan 
szinpnd, szegényes kevés számú díszletek, kopott 
ruhák, tömegek hiánya zavarólag hatnak, sőt gyak-
ran egész darabokat kiforgatnak  eredeti mivoltuk-
ból. Mindezen hiányokat a színészeknek kell pótol-
tiiok. Nehéz fidadat,  melyet mindenben megoldani, 
amint azt az elmúlt hét előadásai igazolják, kép-
telenek is. 

Az elmúlt hét keddjén, Molnár Fereucz nagy-
hírű vígjátéka n Az ördög" teljesen zsúfolt  házat 
vonzott. Kissé kétkedve nézt'duk ezeu előadás elé, 
ludva, hogy mily rendkívül uehéz feladatot  ró az 
előadókra. Sietünk megjegyezni: kellemesen csalód-
tunk, inert bár az előadás nem volt tökéletes — a 
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u t színpadunkon nem is kívánhatják — de a sze-
replőkön meglátszott, hogy tudatábau vannak súlyos 
feladatok  nak és egyik-másik nagy becsvágygyal ját-
szott Kiss Árpád a címszerepben meglepte a kö-
zönségét látszott rajta, hogy tmlja, mire vállal-
kozott. Előkelően nyugodt volt az ördög cimsze 
repét nem túlságosan kiélezve központja, irányítója 
én mozgatója tudott maradni az egész darabnak. 
Figyelmeztetjük azonban, hogy igyekezzék magát 
még jobban fegyelmezni,  mert néha-néba be ve elra-
gadja, kizökken Hegmátikns nyugoiltságából s ilyen-
kor hamispáthosra tér dt, ami ellenkezik ezan plas-
tikusan megteremtett alak szellemével. Előkelő, 
férfias  és szenvedélyes lestőt ábrázolt Zilahi. csak 
maszkjával nem tudunk egyetérteni, szakála inkább 
egy komoly tudósé, mint egy pezsgő vérii szerel 
mes festőé.  A férj  szerepében Kovács igyekezett 
jellegzetes lenni. A női szereplők köziil meglepe-
tést keltett Cserei Irnui, aki operett-szubret létére 
a vígjáték szokatlan levegőjében feltűnően  otthonos 
és természetes tudott lenni. Felette kedves, ügyes 
volt Sebestjén Rózáik a, Elsa szerepéhen, különösen 
annak érzelmes részeiben, a magára erőszakolt 
zsörtölődő, hangos, a „szemtelen" jellemvonást uetu 
todta még kell deg visszatükröztetni, de igyekezet-
tel, szorgalmas tanulással ez is sikerülni log. — 
Krassói Józsika ez este is igyekezet jót adui. de 
a feleség  szerep egyáltalában nem neki való. A kö-
zönség megéltette a darab szikrázó szellemességeit 
és egy jó est kellemes emlékeivel távozott. 

Szerdán, a .Bányamester' előadásában nem 
sok gyönyörűségünk tellett l'gy a magánének esek. 
mint a karok ingadoztak és a szereptudás is gyenge 
volt. Egyáltálában ruudetlenség honolt a színpadon 
és a kulisszák mögött Amig u szereplők ugy jár-
tuk-keltek a szinpadon, amint nekik épen jól esett, 
addig az ott nem foglalatoskodók  o színfalak  mögött 
oly hangos társalgást lolylattak, hogy a nézőtéren 
egyszerre kettős előadást hallottunk, a jobbik a 
szinlalak mögül jött Felhívjuk u rendező ur figyel-
mét arra, hogy ilyen fegyelmezetlenségnek  a jöven-
dőben a legerélyesebb szigorral elejét vegye. 

Csütörtökön, a „Svihákok". Ziehrer híre* ope-
rettje ment telt ház előtt, jó elöadásbuu. A két 
címszerepben Cserei Irma és Uaróti igen szeretetre-
méltó an svihákoskodtak. Csereinek, kit tisztelői egy 
szép csokorral tüntettek ki, több énekszámot (meg 
kellett újráznia. Baróti az első felvonásban  több 
hálás részt elejtett, de annál eredetibb volt u má-
sodik és harmadik felvonásban,  hatott, mint ren-
desen. Igen jó volt a herceg szerepében Kovács 
Gyula, ki utolsó pillanatban ugrott be Zilahi helyett, 
kedves, de nem elég sneidig tisztek Sebestyén és 
Krassói. Egy börtönőr szerepében igen tetszett He-
gyessy, derültséget keltett valahányszor a szín-
padra lépett 

Pénteken, Jókai „Keresd a szived" cimii drá-
mát adták, egy különben ís nehézkes darabot igen 
vontatottan. Határozott sikert aratott itt Krussóí 
•Józsika, ki lelkes odaadással, szívhez szólóan ját-
szotta a szerelmes leáuyka szerepét. E darabban 
búcsúzott el tőlünk Komáromi Teréz, ki férjhez 
ment s így Önként lemoudott a világot jelentő 
deszkákról. — A férfink  közül Zilahi. Kiss és Ko-
vács tűntek ki. Barótinak egy neki ineg nem felelő 
intríkus szerep jntott 

Szombaton premier volt a „Vigadó özvegy", 
tt «Vig özvegy" sikerült paródiája. A darab ntlelc 
fővárosi  nyári termék, de a közönségnek módlelett 
tetszett Kitkán hallottunk még olyan jóizii neve-
tést és annyi tapsot, mint ez este. Turi Marcsát, 
ki a címszerepet játszotta, nagy örömmel fogadták 
hiveí. Meg is érdemelte, inert — bár e szerep tánc 
részei kimaradtak — kedvesen, diszkréten játszott, 
énekszámaival pedig valósággal brillírozott (iráf 
Dani lókereskedő szerepében ismét nagvhatást ért 
el Baróti. Ezt a különben koinikni túlzásokra csá-
bító alakot meglepően diszkréten játszotta. A szo-
baúr kupiéját kétszer kellett megismételnie. Ere-
deti volt Kovács a hentes szerepében, sokat mu-
lattak rajta, úgyszintén Hegyessvn is. ki kabinet 
alakítást nyújtott. A nők közül Kgyed Margitnak volt 
nagyobb szerepe, ki is aknázta annak hatásos részeit. 

Vasárnap ismét jó előadásban volt részünk. 
Folinusz „Xáni" cimü népszínműve került előadásra. 
A címszerepben Cserei Inua nagyot nőt ez este 
közönségüuk előtt, még a legkitártóbb „Turistákéit 
is meghóditotta művészi játékával. A sváb leánvt 
annyi egyéni bájjal, természetes, szivhül jövő han-
gokkal játszotta, hogy a közönség uvilt színen 
minduntalan tapsokban tört ki. Táncait és ének 
számait — noha hangja ezúttal kissé kimerültnek 
tetszett — számtalanszor megkcllett ismételnie. — 
Méltó partnere volt Zilahi. Elvezet volt látni és 
hallani beszédét. Baróti az öreg sváb szerepében 
egyikét mutatta be eddigi itteni legjobb alakításai-
nak. Sikereinek számát ismét öregbítette. Igen ked-
vesen buta sváb Hu volt Ivánti. Kovács Bukovai 
kacagtató tigura volt. Hegyessv. Xyárni, Sebestyén, 
Egyed nagyban iokozták a hatást 

Héttőn, félelmetesen  megtelt nézőtér előtt 
Csereivel a főszerepben  „Jáuos vitéz" ment. A ki-
tűnő magyar daljáték még mindig gyönyörködteti 
a hallgatóságot kivált, ha olyan Jáuos vitéz sze-
mélyesitŐje, mint Cserei Irma, aki ina valósággal 
magával ragadott mindenkit. Egészen uj eredeti fel-
fogása,  zamatos magyar kiejtése és éneke lélekkel teli 
előadása a drámai jelenetekben miuduutalan tapsra 
ragadta a megjelenteket Szintúgy partnere Sebes 
tyén, aki bájos, meginditó Uuska s akit virágcso-
korral is kitüntettek. Dányi remek Bagóját már 
a múltból ismerjük, szép tenor hangja, kitűnően 
érvényesült e szerepben. Ivánti, Kovács, Egyed 
Margit közmegelégedésre játszottak. Baróti kacag-
tató francia  királyán eléggé mulattunk, de azért 
még sem volt ez Baróti féle  játék, tőle többet és 
mást, eredetibbet vártnak. Igaz, hogy megbénította 

őt alakításában közvetlen környezete és az egész 
második felvonás  rendezése, mely kritikán aluli volt 
A karok rosszak, hamisan énekelnek, a tömeges 
jelenetekben szinszerüségnek, elevenségnek semmi 
nvoma. Kár volt a különben lenyes előadáson ezen 
bántó, szépséghibát ejteni. 

# • 
* 

Szinháxt  hírek.  Az „Ördög" meglepetés-
szerű sikerének hatása alatt Fehér Káioly szín-
igazgató — helyesen — elhatározta, hogy az ope-
rettek mellett nagyobb tért euged a komolyabb 
irányú irodalmi színvonalon álló termékeknek ís és 
azokkal a műsort változatossá teszi. Eddig meg-
szerezte Üemstein európai liirü színmüvet: .A tol-
vajt - és n Nemzeti Szinházhuzban mult héten elő-
ször előadott „Hazug törvény" cimü darubot. Most 
készül a társulat Surdoii: „Szókimondó asszonyság" 
cimü színmüvére és még egy néhány kipróbált si-
kerű vigjátékra. Hogy ezeu darabok megtelelő elő-
adásban is kenilj»»iiek szinre, Fehér igazgató az 
eddig betöltetlen szende, társalgási szerepkörre uj 
sz>nésznüt szerződfetet  t Kövy Kornélia személyében. 

Az uj színésznő esak hol un)) érkezik meg a 
társulathoz, azért mu még nem állithatja össze az 
igazgntóság a jövő beti mii sort. Egyelőre csak 
nnnvit tudunk, hogy szombaton lesz a „ Varázs-
keringő* operettnek a bemutatója Csereivel és Há-
nyi vul a főszerepekben.  Erre az előadásra felhívjuk 

színházba járó közönség ügyeimét. 

KÖZ(iAZDASA(jr. 
ilhilklúlllliu. 

Az rdvarhelymegyei (îazdasiigi Egyesület 
február  20. és miirrius 1-én a nagymélt. in. kir. 
tiildini\>']I''S]|̂ \'I minisztérium, az O. M. G. F. és 

K. (i. K. támogatásával Székelykereszturott 
usutiílloiuás i országos jellegű tenyész állut kiál-

l í tást és vásárt rendez. 
E kiállításon az ország összes tenyésztői 

versenyezhetnek tnngyar erdélyi lajta, saját neve-
lésű - évet betöltött bikáikkal, bnrjns teheneik 2 

II éves Üszőikkel, melyekről tl községi elöljá-
róság által igazulandó, hogy év óta a kiállitó tu-
lajdonit képezik, továbbá udvarhelymegvei közsé-
gek községi bikáikkal. 

Siementhali és berni siementhuli tenyészál-
latok is kiállíthatok, amennyiben vármegyei tenyész-
tők tulajdonai és nem küllolloldről importiíltnttak. 
Kzek esak oklevélre pályázhatnak. 

A kiállítás díjmentes, de a vásár két nap-
ján elailott állatok eladási árának 2 százaléka az 
i-gyesidet pénztárába hetizetendö. 

Dijuk : 
I. nagyteiivésztők bikái r é szé re : 
I. Az O. M. (i. E. tiszteletdíja és külön 

1'liI kor,. 2. dij lnn kor., 3. dij Hll kor.. 4. díj 
Iii» kor.. 5. dij 5(1 kor., U. dij ezüst érem. 

II. Kistenyésztők bikái részére : 
1. dij az O. M. (í. E. adománya Inti kor., 

2. dij Hll kor., H. dij 6ll kor., 4. dij SO kor.. 5. 
dij Hll kor., (>. dij 20 kor. 

Községi bikák részére : 
1 dij 25 kor., 2 dij 20 kor., 3 dij 15 kor., 

4 dij 15 kor. 
Borjas tehenek részé re : 
lüj 1011 kor.. 2-ik dij Üli kor., ,'1-ik dij 

511 kor.. 4-ik dij 411 kor.. 5-ik dij lln kor.. (i-ik 
dij 25 kor., T-ik dij 2IJ kor., H-ik dij 15 kor. 

3 éves ti szók részé re : 
l-ő dij KI) kor., 2-ik dij (in kor.. 3-ik dij 

5(1 kor.. 4-ik dij 40 kor.. 

2 éves üszők részére : 
l-sö dij 5n lor.. 2-ik dij 4(1 kor.. H-ik dij 2n kor., 
4-ik dij 15 kor. 

A 1(1(1 holdnál nagyobb birtokok tulajdonsai 
vagy bérlői esők a nagy-tenyésztők között i'dlithat-
nnk ki. 

Bejelentések itállfr  Kálmán löszolgabirő 
nniál Székelykereszturon eszközlendők, uki kívá-
natra u kiállításra jövő vendégek elszállásolásáról, 
a tenyészállatok istúllóznsáró! gondoskodik és min-
dennemű tudakozódásra felvilágosítással  szolgál. 

Minthogy a kiállítást az erdélyrészi és tisza-
vidéki legismertebb teuyésztők szokták magyar er-
délyi fajta  bikáikkal leikeresni, azért itt ugy a 
községek és magánosok a legelőnyösebben és a 
legnagyobb választékból szerezhetik be e nemű 
szükségleteiket. 

Székelyudvarhely, 1 !I08. január 28. 
Ugrón  Ákos.  H  lat  ki  Miklós, 

titkár. eluSk. 

A „Hermea" Magyar Általi»» Táltöüilet Réiu-
Tenylársaaftg,  Budapest, heti jelentéae a töaade-

forgslomról  éa a peniplaoróL 
Budapest, 1908. február  13. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héteu valami-
vel gyengébb volt, aminek oka l'őleg abban kere-
sendő. hogy Amerikából az ottani üzleti viszouyo-
kat illetőleg kedvezőtlen hírek érkeztek és ezek 
hatása alatt különösen a németországi tőzsdék 
nyugtalanságot mutattak. Nálunk bizonyos ellensú-
lyozást kölesönzött a külföldi  kedvezőtlenebb be-
folyásai  szemben ama körülmény, hogy iparválla-
lataink nagyobbái-H jól vannak foglalkoztatva,  ami-
nek a tőzsde anuyihan is adott kifejezést,  hogv 
mig az internationalis értékek nagyobb árhanvat-
lást szenvedtek, helyi iparvállalati részvények iránt 
állandóan érdeklődés volt észlelhető. 

A bauk részvények közül különösen a Ma-
gyar Jelzálog Hitelbank részvényei képelték foly-

tonos eladások tárgyit, miután a mult évre vo-
natkozó mérleg kedvezőtlen benyomástól tartanak 
és a legutolsó napokban az osztalékot 16 frankra 
becsülték, ami a niult évi osztalékkal szemben 11 
tranknyi visszaesést jelentene. Azonfelül  pedig be-
szédtiirgyát képezte az intézet vezetőségének oly 
értelmű nyilntkozata, mintha a következő eszten-
dőkben sem várható lényegesen magasabb osztalék 
és főleg  ezek hatása alatt történtek nngyobb inérvii 
eladások magyar jelzálogliilelbauki lészvényekben. 

Az iparvállalati részvények közül Weitzer 
léle vaggongyiiri részvények és magyar rznkoripiir 
részvények örvendtek kedvező mérlegbeeslések foly-
tán állandó keresletnek és salgótarjáni köszénbánva 
részvéuyek is — nagyobb árváltozások nélkül bár 
jól inlorinálr oldalról nagvobb tételekben vásárol-
tattak. Adrin tengerhajózási részvények a hét leg-
utolsó napján képezték élénk kereslet tárgyát. Ál-
lítólag a társasághoz közelálló oldalról, kapcsolat-
ban azon liirrel. Iiogy a legközelebb lefolyt  eszten-
dőre az előző évvel szemben 4 koronával magasabb 
osztalék fog  kiűzetésre kerülni, továbbá, hogy a 
kormányai kötött sabveutionnlis szeiy.ődés kedve-
zőbb alapon fog  tnegujitasru kerülni. 

A befektetési  értékek pinczán a január havi 
nngyobb mozgalom után visszaesés állott be és 
különösen a 4 százalékos magyar koronnjáindék 
szenvedett lényegesebb árhunyatlást. dnczára annak, 
hogy- a pénzviszonyok javulása tartós maradt. 

A sorsjegyek közül különösen a magyar jel-
zálog hitelbank conversionalis sorsjegyei voltnk az 
érdeklődés előterében, részben a közelgő húzásra 
vuló tekintettel, részben pedig azon körülmény 
folytán,  hogy a közönség a mostaui csökkent ár-
folyamot  vásárlásokra kihasználni törekszik. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak : Fehr. (i. Felír. 13. 
4C o magyar koronajáradék — ÎI5.10 114.411 
Magyar hitel részvény — — 7HI>.— 777.-
Magyar jelzálog részvény — 441».— 425.— 
Brassói cellulosse részvény — 455.— 445.— 
Magyar rzukoripar részv. — 1BH0.— 1710.— 
Adria tengerhajózási részvény 422.— 4211.— 

I8--908. kl). szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Tekerőpatak bírtokossága eludja 

Tekeröputukou 1908. évi február  27-én 
délelőtt 9 órakor kezdődő nyilvános 
szó- és Írásbeli árverésen a tulajdonát 
képező és Tekerőpatak község határú-
ban fekvő  Oltpatak erdejében 1906. és 
részben 1907. évi vágásban eladó fáját. 

Az eladó fa  álló lúczfenyő  mell-
magasságban, kéreggel együtt 10 — 78, 
áll 26 czm. átmérőjűnek, 6383 darab-
nak és körülbelül 2859 köbméter huszon-
tát tartalmazónak vau becsülve. 

A vágásterület mintegy ló kath. 
hold kiterjedésű, az országúttól 13 és 
a legközelebbi vasúti állomástól 15 ki 
louiéternyire fekszik. 

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

alul is ajánlatok elfogadtatnak. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak leg-

alább 10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képvise-

lőjénél hivatalos órák alatt megtekint-
hető árverezési éa szerződési feltéte-
lektől eltérő vagy későn érkező aján-
latok és utóajánlatok uetn fogadtatnak  el. 

Tekerőpatak, 1908. február  12. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Bencze Ágoston, 
(1—2) kttzblrt. jegyző. 

Bálint Ferencz, 
küzbirt. i'liiült. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Csík-Szent-

péter egyházmegye „Kis Aranyos" nevQ 
legelőjén a 97—903. számú F. M. ren-
delettel engedélyezett fahasználat  érté-
kesítése czéljából folyó  évi február  hó 
29-én délután 2 órakor Csiksomlyón a 
róm. kath. plébánia hivatalnál nyilvá-
nos szó- és zárt Írásbeli versenytárgya-
lás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátott összes 
fenyő  haszonfa  tömeg 2280 köbméter. 

Ennek kikiáltási ára 10446, azaz 
tízezer négyszázuegyvenhat korona. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alul 
eludiirni nem fog. 

Az eladás tárgyát képező fahasz-
nálat Bálványos patak fejében  a gyi-
mesi állitmi uitól 6 kilométerré fekvő 
legelő-területen van s a fa  minden be-
fektetés  nélkül télen-nyáron kihordható. 

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

Csiksomlyó, 1908. február  13. 
Bálint Lajos, Csiszer Pál, 
plébános, eluök. (1—2) gondnok. 

Van szerencsém Csíkszereda város 
és vidéke nagyérdemű közönsé-

gét tisztelettel értesíteni, miszerint 
Csíkszeredában i Apafi-utcza  201. sz. 
Dávid Péter czipész mester házában) 
SZOBA- ÉS CZ1MFESTÓ 
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET 
nyitottam, bol elvállalom 
minden e szakmába vágó munkák-
gyors és olcsó elkészítését. — A 
nagyérdemű közönség hazafias  párt-
fogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
A N T A L G Y U L A 
12 SZOBA- ES CZI.M FESTŐ. 

Árverési hirdetmény. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtoko-

sainak szövetkezete a jelenlegi fából 
levő erdei ezukrászda helyébe kőépUle-
tet szándékozik építeni, igy a jelenlegi 
faépllletet  nyilvános árverésen eladja. 

Árverés napja: 1908. márczius hó 
1-én délután 2 órakor a helyszínén. 

Az épület hossza 37, szélessége 
20 méter 

Előrészén 2 emeleti szoba van, 
mindeuik szobához külön-külön lépcső-
feljárat. 

összesen 22 ajtó és 36 ablak 
van az épületben elhelyezve, teljesen 
jó karban. 

Előzetes tájékozás végett Tusnád-
fürdőn  az Igazgatóságnál felvilágosítást 
nyerhet bárki, bármikor. 

Tusnádfürdő,  1908. február  14. 
t-s Igazgatóság. 

^ K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! : 
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A nagy közönség szives figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom 

E6ÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT, 
bármily fajta  és nagyságú Uvegekkkel. — 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, — nmit olcsón é9 gyorsan állítok eló. — • • 
Mlndenkl, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuérL 

Teljes tisztelettel: = 
2 4 - 2 5 KARDA GYULA. 

Özv. Karda Lajosné italmérésében k"' lhatok: kükmiő-
* = menti borok, likörök, 

a legfinomabb  tearumok, s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba. 
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Pályázati hirdetmény. 
A csíktusnádi gyógyfürdő  birtoko-

sainak szövetkezete egy, u fösétányon 
építendő egyemeletes czukrászda-épület 
megépitésóre pályázatot hirdet. 

F e l t é t e l e k : 
1. Az épület teljesen szilárd anyag-

ból készítendő, és pedig: az alapfalazat 
terméskőből, felmenő  téglafalból,  tető 
zet cseréppel és egy különálló jégve 
remmel együtt. 

2. A fUrdőbirtokosság  fentnrija  ma-
gának azt a jogot, hogy a benyújtott 
pályázatok közlll szabadon választhat. 

3. Biztositékképpen leteendő az 
ajánlatok összegének 5 százaléka, mely 
uz ajánlat elfogadása  esetéu 10 száza-
lékra kiegészítendő. 

4. Az épület leljesen készen folyó 
évi junius hó 10-én átadandó a szövet-
kezetnek. 

5. Tervek és a szerződési feltéle-
lek a pályázók által az igazgatósági 
irodában Tusnádftlrdón  február  23-iúl 
megtekinthetők bármikor. 

6. Pályázatok 1908. márczius hó 
l-ig benyújtandók, atnikor ;i bizottság 
felette  határozni fog. 

Tusnád fürdő,  1908. február  14. 
i-2 Igazgatóság. 

• • • • • 
Nagy választékban. szebb-
nel szebb kivitelben kapha-
tok Sz voboda József  könyv 
es papirüzleteben helybeli 
és vidéki tajképes, vala-
mint másnemű képes 
üdvözlö-kártyak es 

Továbbá kaphatok 
mindenféle  dobozos es 

mappa levelpapirok; is-
kolakönyvek és táskák; 
Írószerek, tollak, tolózá-
rak es mindenfele  füzetek, 
rajztablák és festekek  stb. 

821—9C8. tkvi szám. 
Árverési hirdetmény és fel-

tételek. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság Dózsa Ferencz és trsnak 
Kovács Béniám elleni végrehajtásos ügyében 
Baló Gáspár ügyvédjelölt csikszetmártoni 
lakos jobb ajánlata folyián  nz 1908 január 
11-én megtartott árverés hatálytalannak nyil-
vánítja és a végrehajtási árverést 50 korona 
tóke s jár. erejéig a csíkszeredai kir. törvény-
szék, a csikszentmártoni kir járásbíróság te-
rületén levó, a Tusnád község határában fekvő, 
a tusnádi 429 sz. tjkvben A. + 10. hrsz. in-
gatlanból a Kovács Béniám tértulajdonjogára 
808 korona 50 fillér  kikiáltási áron 32 korona 
bánatpénz tétele mellett elrendeli — Ezen 
ajánlat ajánlattevőre akkor is kötelező, ha 
az árverésre meg nem jelenik, és ha maga-
sabb ígéret nem tétetik, az ingatlan a fenti 
kikiáltási áron általa megvettnek jelentetik ki 

1. Az árverésre határnapul 1908. évi 
február  hó 29-ik napjának délelőtti 9 
óráját Tusnád község házához tűzi ki 

2. Árverezni szándékozók tartoznak n 
bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 

3. Vevő köteles a vételárt kél egyenlő 
részletben, és pedig az elsőt az árverés nap 
jától számítandó 15 nap alatt, a má-odikat 
ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt 
minden egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 5 százalék kamatokkal 
együtt a csíkszeredai kir. adóhivatal, mini bi 
rói letéti pénztárnál lefizetni. 

4. Vevő köteles az ingatlant terhelő és 
nz árverés napját követóleg esedékes adókat 
és átruházási illetékeket viselni. 

5. A telekkönyvi hatóság vevőknek a 
vételi bizonyítványt az árverés jogerőre emel-
kedése után fogja  kiadni, mikor is a megvett 
ingatlan birtokaba léphetnek; de a tulajdon-
jogot javukra csak a vételár és a kamatok -
nak teljes lefizetése  után fogja  bekebelezni, 

6. Ezen hirdetmény és feltételek  a hi-
vatalos órák alatt ezen kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál és Tusnád község elöl-
járóságánál tekinthetők meg. 

A kir. járásbíróság tkvi halósága. 
Csikszentmárton, 1908. január 27. 

Oözsy Péter, 
kir. albiró. 

12203-1907. tkvi szám. 
Árverési hirdetmény és fel-

tételek. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság, csatószegiKoródi Istvánnnk 
csatószegi ifj.  Koródi János elleni végrehajtá-
sos ügyében végrehajtató kérésére a végre-
hajtási árverést 3000 korona tőke s járulékai 
rejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a csik-

szentmártoni kir. járásbíróság területén levó. 
a Csatószeg község határán fekvő,  a csató-
szegi 113. sz. tjkvben A. + alatt foglal:  235. 
23(í—l. hrsz. ingatlanra 58 korona, 339. hrsz. 
ingatlanra 21 korona, 441. hrsz. ingatlanra 
320 korona, 41)9-2.. 47(5 hrsz. ingatlanra 21 
korona. 916. hrsz. ingatlanra (i3 korona. 9112. 
hrsz. ingatlanta 34 korona. 1387. hisz. ingat-
lanra 24 korona. 14(ili. hrsz. ingatlanra -I | ko-
rona. 1815. hrsz. ingatlanra 07 korona, 18-111 
hrsz. ingatlanra 122 korona, 1905. hrsz. in-
gatlanra 7 korona, 1931. hrsz. ingat anra 5 , 
korona, 1982. hrsz ingatlanra 2 korona, 203ti. 
hrsz. ingatlanra 15 korona, 2171—2 hisz. in-
gatlanra 3 korona, 2333. hrsz. ingatlanra 0 
korona. 2379. hrsz. ingatl. nra 13 korona. 2529. 
hrsz. ingatlanra 39 korona. 2(14(1 hisz. ingat 
latira 27 korona. 2738. hisz. ingatlanra Illti 
korona, 2788 hr. z. ingatlanra 40 korona. 2797. 
hrsz. ingatlanra 92 korona. 2887. hrsz. ingat-
lanra 37 korona, 2909. Iitsz. ingatlanra 35 ko-
rona. 2927. hrsz ingatlanra '.Mi korona. 2929 
hrsz. ingatlanra II korona, 3183—2. hrsz. in-
gatlanra II korona, 3442—1. hisz. ingatlanra 
5 korona, 341)1. hrsz. ingatlanra 20 korona. 
3599 hrsz. ingatlanra 2 korona. 3lí3ll. hrsz. 
ingatli.iiia 1 korona. 3731. hrsz. ingatlanra 
1 korona. 3809 hrsz. ingatlanra -15 korona, 
3905. hrsz. ingatlanra 5 korona. 39115. hrsz. 
Iirsz. ingatlanra 58 korona, 4018 hrsz. ingat-
lanra 18 korona. 4324. hrsz. ingatlanra 13 ko-
rona, 45111. hisz. ingatlanra 115 korona. á030. 
hrsz. ingatlanra 41 korona, 5128 hisz. ingat-
hinra 11 korona, 5271. hrsz. ingatlanra 8 ko-
rona, 5315. Iirsz ingatlanra -17 korona. 53(12. 
hrsz. ingatlanra 19 korona, 5732. Iirsz. ingat-
lanra 11 korona, 5738 hrsz. ingatlanra H kő-

in, 5759. hrsz. ingatlanra 11 korona. 11082. 
hrsz. ingatlanra lü korona. (115(1. hrsz. ingat-
lanra 8 korona. (1311(1. hrsz. ingatlanra 3 ko-

la, U433. hrsz. ingatlanra 2 korona. (1-455. 
hrsz. ingatlanra 5 korona. 7135. hrsz ingat 
latira 5 korona, 7204. hrsz ingatlanra li korona. 
395 hrsz ingatlanra II korona. 75311. hisz. 

ingatlanra 7 korona, 71130. Insz. ingatlanra II 
korona. . hrsz. ingatlanra 9 korona. 7728. 
hisz. ingatlanra B korona, 7730. hrsz. ingat-
lanra 3 korona 8752. hrsz. ingatlanra 23 ko-
ronában megállapított kikiáltási árban el-
rendeli. 

1. Az árverésre határnapul 1908. évi 
március bó 30 ik napjanuk delelötti 9 
ora ja t Csatószeg község házához tiizi ki. 

2. Árverezni szándékozók tartoznak min-
1 egyes ingatlan kikiáltási árának 10 szá-

zalékát, mint bánatpénzt, készpénzben vagy 
óvadekképes értékpapírban a kikUldott kezé-
hez letenni. 

A kir. járásbíróság tkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1907. deczember 20. 

Oözsy Péter, 
kir. albiró. 

yT/ -TÍ - -X- 'Af  J.- -X -.1- --T-- vT.-

Sz. 1019—1907. ü-3 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentsimon községben építendő 

iskola felépítése  Csikvármegye alispánjá-
nak 4139—1907. szánni rendeletével en-
gedélyeztetett. 

Árlejtési összeg 28000 korona. 
A munkálatok kivitelének biztosítási) 

céljából az 1908. évi március hó 5-ik 
napjának d. e. 8 órájára a községházánál 
tartandó szó- és zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. 

Felhívatnak a versenyezni óhajlók, 
hogy az épilési munkálni végrehajtásának 
elvállalására nézve zárt ajánlataikat az ár-

lejtés megkezdése előtt az elöljárósághoz 
adják be, a később beérkezettek figye-
lembe nem vétetnek. 

Az engedélyezett költség összeg 10 
százaléka bánatpénz gyanánt, vagy meg-
felelő  óvadékképes értékpapír csatolandó 
az ajánlathoz. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes felté-
telek valamint a költségvetés a község-
házánál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csikszentsimon, 1908. évi február 
hó 5-én. 
Reck Ferencz, 

körjepyi-.u. 
ifj.  Virág Mihály, 

k. biró 

MENETREND. Érvényes 1907. október 1-tól. 

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

8702 8704 8712 8774 8705 8701 8711 8703 
1 111. 1 -III. 1 -III. 1 111. 1 —111:1—1111 lllil-lll 

9" iml Hpest k pn. Xvar) at érk. 7" 
1220 Hpest k. pu. (Arad) át 12" j io j lo 
fi" Kolozsvár (117.) lő" 0<? 6" 

I'redeal ill7. 1 
érk. Brassó ind. 

51'1 8" Ţuo Brassó (Ilii, 117- érk. 810 1» (1" 10"» 
(J10 10'" ŝo 8» érk. Sepsiszentgyörgy (II4> ind. 6" 12" 5Ü1 8<s 

li" KI21 ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk 0" 12" 4« ' 
7" 11« 1,12 érk. Km aszna ind. 5 ,R l i2 0 3», 
8"' 12"' 11" ind. Kovaszna érk. 512 11" 3 , s 

8" [-jiu 7'" érk. Kézdivásárhely ind. 4«» 10" 2» 
9"s Î"1 7" ind Kézdivásárhely érk. 4a* ur-5 2>o 

I011 221 8-'" érk. Hereczk ind. 324 9°' 12" 

Qda. S,-szentgyörgy—Gyimes Palánca. vissza. 
Szv. Szv. Tvszsz. 

8802 8804 8864 
I III. I — III. 1-111. 

10® 12" 
8°" 11" 2 " 
8 " 11« 3'° 
8 " 12"3 ; P 
8 3 3 12" 4'" 
83" |.J2.I 4 " 
8<" 122' 4'" 
8 " 12" 4'" 
L,..2 4 5 1 

9 ' 2 T«- 5 " 
IJJ:, 5« 
9» (',"" 
9» ti" 
9 6 0 ,5» 7 " 

10'» 2I» 7» 
10" OAO 82I 
10»'' 2 " 8 " 
10" OS2 9"» 
10"' 3"° 

33 G 

3 " 

IFJI 

Vv. 
8812 
I III. 

9 U 

122" 
11" 

5"" 
11»» 

i " 
71' 
8"» 
8-1 

8" 

inil Iípest k. pu i.N'vár át érk. 
Hpest kp. Aradat 118.117.113 
Kolozsvár (I I3i 

.. Brassó <113 

Sepsiszentgyörgy (113) érk. 
Tusnailfi'irdó 
Tusnád 
Csikverebes 
Csikszentsimon 
('sikszeniimre 35. sz. őrli. 
Csikszetitkiralv 
Zsögüdfürdö 
Csíkszereda érk. 

ind. 
érk. 
ind. 

érk. 
ind. 
erk. 

Madcfalva 
Szép\iz—Szeli tinihály 
Ajiiail kitérő 
Lóvész 
fiyiniesfelsólok 
Küzéplok 
Gyimesközéplok 
Gyimes 
l'alánca 

ind. 
érk. 
ind. 
érk. 

ind. 
érk. 
ind. 

Vv. 
8811 
I — 111 

(1» 
5" 
45K 

4" 
-I-7 

4" 
4« 
3" 
3« 

TíSiS!- Szv. | Szv. 
8863 8801:135 880» 
(—Illlf—1111  —111 

7:" 
12" 
10r.o 

12"' 
10,a 

lü'-° 
10» IJId <>» 
'.I-1 

9" 
9"' 
8" 
8"4 

ü" 
6°' 
53* 
52* 
4" 

'17" 
UJI 

4" 
3°-' 
3'° 
3« 
2" 
2« 
2" 
2" 
2» 
2'" 
l" 
JM, 

1» 
jüa 

!•)«» 
12" 
12" 
,öo7 
10" 
10"' 

1 
ü" 

8" 
7 
7» 
7" 
7«° 
ü5' 
ti'" 
G« 
11»« 
lr« 
li1 

ü" 
547 

5 ,! 

o-' 
5" 
4" 
4' 
4'° 

KönyvNyoMDfl  e s 
p a p í r k e r e s k e d é s 

K H H U U U K U U K K U V . K O N y y - E S H I R l f l P -
NVOMTAT\?ÁNVRAKTAR. KI ADOVALLALAT. 

SZVOBODA JÓZSEF ^CSÍKSZEREDÁBAN. 
jánlja n legújabb rend-

szerii «léitekkel, betűkkel 
.-V- és diszilményekkel dú-

san berendezed kíinyvnyonulá-
jál. hol olcsó árban és ízléses 
kivitelben készillelnek minden-
nemű. társadalmi, kereskedelmi 
és ipar i czélokra szükséges 
nyomtatványokat, úgymint na-
gyobb terjedelmű miivek. ár-
jegyzékek, báli és esküvői meg-
hívók, eljegyzési kártyák stb. 
Gyászjelenlések és szalagok a 
legrövidebb idő alatt készülnek. 

nziliigon berende-
zel! nyomtatvány-
r a k t á r á b a n foly-

ton készlet ben tar! min-
dennemű községi, köz-
igazgatási és egyházi 
nyomta! ványokat. — 
Cgyvétli és magáncé-
lokra szükséges nyom-
tatványok. ti. in. köte-
lezvények. adás ve vési 
szerződések, meghatal-
mazások stb., jó minő-
ségű papírra nyomva. 

IS önyv-. papír- es íroszer-
U kereskedésében nagy vá-

laszlékban raktáron van-
nak helybeli saját felvételű  táj-
képes levelező lapok, valamin! 
mindenféle  művészies kivilelü 
képes lapok és üdvözlő kártyák. 
Iskolai és irodai felszerelések, 
úgymint tankönyvek, rajzláb-
Iák és füzelek.  festékek,  vo-
nalzók, hangszerek. Finom iro-
dai iró és fogalmi  papírok, fekete 
és színes linlák, tollak, tinla-
tarlók, ostyák színes zsinórok. 

Legelterjedtebb és legtartalma- ^ C S I K I LAPOK". N a f l y  elterjedtségénél fogva  hirde-
sabb lap az egész vármegyében " tések közlésére a legalkalmasabb. 
Hirdetések olcsó díjszabás mellett számittatnak. — Előfizetési  ár egész évre 8 korona, félévre  4 korona. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A I i S A B I V A l s r S B Í K R i K , . . l kes,8© i t t . 
ALMA  BIVALXSEJKBJBM  SZ4.PPAS  áia l kes.  - ÎU. 
•LBA BJVALTTEJKB̂ M: HO£<&¥POE 4e& l  k«z. S@ íil. 

hatása gyors i-s állandú. — Dr. gróf  Hugi uy Viliim hudapi'sti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kfzliór  finomí-
tásán!. a szeplők és tnás arutisztatal.inságok rltávolitiisara a li-gjoblian 
ajánlható és legtneghizhatúbh szerek, melyek eity jóságos ex láthatatlan 
tündér varázs crejevel hatnak s rövid használat UUIII is. rnzs.is szilit 

— = — és ifjú  b;ijt kölesiinuznek az aivnaK. -
A legkiválóbb orvos szakértők vélemény szerint a k'-wsbbé szép nó 
arca is valósággal átszelleiniil ezen abs.dut tiszia-agu Alba bivalytej 
keBzitményektől. — Az Alba bivalyt, jkri-tn keszitnienyek nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kiilcsomiznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leshathatnsabbati nn-gvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hiilgypor pet'ig a klemre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a kesiitő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖM-

Csíkszereda ban kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P e k e t e " V i l m o s l l l a t a z e x - r a k t á i á b a n . 

I 

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

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

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó kitunó minóségii zamatos, l'ajboriik ! 

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

A szövetkezet szállít a boron kivül 
jutányos árakon mindennemű egetett 
éa edesitett szeszes, italokat is, me-
lyek színien Gözsy Árpádnál rendel 
lietók meg. Ifi 

Ajánlja továbbá líüzsv Árpád ..Fek' te-sns-4 

gvógvs/.ertáriL mii la bora tóriumában feldolgozott 
székrlvííibli gvöiíyterniékeil és n h-gujulihau 
forgalomba  lio/.oit kő/inétikus czíkkeii, u. 1:1 : 

Ibolya-krém eB asékely havaai-gyopár-
krém, az ai cz és kéz bársonyosan puhán és felié-
ren tartására. Bármely országosan liiriletett kré-
mekkel kiállja a versenyt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai növeny-hajslesB. legkitűnőbb szer 
bajbullás és liiijkorpa ellen. Egy üveg ára 
1 korona 40 tlller 

Salioyl Menthol BBÁjviE, u fopak  és a száj 
ápolására: u foguk  fi'liéren  tartására párutl in-
unk ismert egvedill álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona eo fillér. 

Ajánl jn különféle  likÖr-eBBeiloiáit és az nbboz 
szükséges kellékeket, melyekkel. Iiúzil'.g kó-
s/.itve. egv liter kitűnő likőr ulig jlíu 1 korona 
60 II dérbe". 

Egy üveg fenyóklvonat  1 korona; orvosi-
lag (-sóz, köszvény. Iiiilés és idegbajoknál ren-
delve: meleg káJlilrdiibe öntve, kész epv ki-
tiinö leinőliirdo. 

Ajánljii nöi éa férfi  óvszereit, teljes disz-
kréuzióvul. játányos árakon. 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
m h m c s í k s z e r e d a i f i ó k i n t é z e t e ,  ra ra ra 

nti 
Uj persely-betét rendszer. 

Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Elvállal tőzsdei megbízásokat 

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

jelzálogkölcsönöket nyújt 3(10 koronától 
kezdóiléleg félévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-tól 
(i"> évié terjedő idóre 4',j°, alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellett. 

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

Előleget ad értékpapírokra és betárult árukra. 
Folyószámlái hitelt ny újt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és penzvaltó-dzlet min-

den ágával, u ni.: vásárol és elad a legmeltá 
nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

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

; Naptárak az 1908. évre. ^ S S K ^ 
ţ Képes Családi Naptar, Regelö Bácsi, Szent-Csalad Naptár, 
ţ Uj Székely Naptar, Petőfi  Naptar, Kossuth Naptár, Bátyám 
ţ uram nevessünk. Kincses Kalendárium, Kis boldogságos 
• szúz Mária naptára, Nepszabadsag naptár, Rákóczi naptar. 

üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni, 
hogy üzletemet a Kossuth Lajos 
utca 382. házszám alá (saját haz) 
helyeztem át, (Trohán József  ve-
gyeskereskedése mellett). 

Ahol a mai modern kornak 
megfelelő  berendezett gépműhelyt 
nyitottam. 

A mélyen tisztelt közönség szí-
ves pártfogását  kérem továbbra is. 

Kiváló tisztelettel 

K Ö V É R G Y Ö R Ü \ 
géplakatos Csíkszeredában. 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A MIGNON í r ó g é p 

Külön-<8 elóuyei: Barkl tanulas 
nélkül rögtön ir. Azonnal es ál-
landóan latható Iras. Legegy-
szerűbb szerkezet. Aczelbetiik. 
Másol és sokszorosít. Bármely 
drága irógeppel egyenrangú. 

- - Egyévi jótállás. 
Szabadalmazott ipar!! 
Hildnpest. VII Csengery-ntcza '24. 

Hegr ndelhetö: 
Ti'ipunk kiadóhivatalában 

Oaletem folyó  évi október hó 1-tól 
Kapu-utca 46. BB. alatt nyillk meg. 

Van szerencséin « t. közönség b. 
tudomására bozui, liogv Brassóban, 
Lensor 26. n á m alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, liol ki/.áróhig saját késeit-
menyü mindennemű nöi gallérok 
(hónk) karmantyúk (muiTok). ssörme, 
krimmer és seŐvet sapkák a legújabb 
liivat ultiu u legolcsóbb áruk mellett 
kaphatók 

Ugy a ffivárosimN.  miNL A kül-
földön  szorzott tap.iszt;ilntnim c téren 
i-bban tt kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy it legmesszebb menő ízléseknek 
II legpon'osnbhaii és legnugvohh meg-
eiég' dósre megrendelés utáu eledet 
Uniók tenni. 

A íent említetteken kívül készítek 
a legujahb dívnt ulún mindennemű 
szőrme, nöi és gyemek-kabátokat, 
figarók  es paleto^at, egyszóval «• 
•«z kínál io/. hii'To/ó összes cikkeket 
'<'ggvor-abbnn pontos kiszolgálás és 
l.p.i.sól.b ar:ik mellett 

L'̂ cy—zi ti icn el vai lalok bebele)ó> 
seket, preraeséseket, javításokat eş 
ntalakiiásokat 

Nál.tm vásárolt szőiiueátuk díj-
mentesen tiszti; tatoak. 

iVcses pKi'lío^á-Ht kérve, vnpyok 
kíválú tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
Vidoki roegrondeiéselc a leggyor-

bnbbnn lesznek e9skÖ8ólve. 

A Rakóczi-utcza 322- sz. 
alatt levó belsőség es 
az összes külsőség el-
adó. — Értekezhetni Dá-
vid Bálint mészárossal. 
Márkus István u. 346. szám. 

Sz. 85—1907. 2-3 

Árlejtési hirdetmény. 
Csatószeg községben építendő köz-

zégház felépítése  Csikvármegye alispánjá-
nak 83906—1906. számú rendeletével en-
gedélyeztetett. 

Árlejtési összeg 12000 korona. 
A munkálatok kivitelének biztosítása 

céljából az 1908. évi március hó 5-ik 
napjának d. u. 2 órájára a község házánál 
tartandó szó és zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. 

Felhivatnak a versenyezni óhajtók, 
hogy az építkezési munkálat végrehajtá-
sának elvállalására nézve zárt ajánlataikat 
az árlejtés megkezdése előtt az elöljáró-
sághoz adják be, a késóbb beérkezettek 
figyelembe  nem vétetnek. 

Az engedélyezett költség összeg 10 
százaléka bánatpénz gyanánt, vagy meg-
felelő  óvadékképes értékpapír csatolandó 
az ajánlathoz. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes felté-
telek valamint a köllségvetés a község 
házánál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csatószegen, 1908. évi február  hó 5. 
Reck Ferencz, ifj.  Darvas Albert, 

kfirjegyy.fi.  k bíró 

A „TRIFOLEUNl" NAJPETR0LE 
elejét vessl a fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
s ícy mognkadályozza k hai kihullását s meg-
védi nemcsHk H külső káros behatásoktól, de 
mcgakudályozza a huj kihullását még akkor ís, 
ha súlyos helso betegségben sínylődünk. — A 
rTrifoleum'  a lmjnak úgyszólván tápláléka s 
igy a hajnnk vele való rendszere* ápolása áltnl 
a (ej sohasem kopus/.odik és csak a legkésiilib 
öregségben őszül inog. Has/uálala u legegysze-
rűbb: esténkint lefekvés  előtt u felrázott  íolvadék-
knl megnedvesített spongyíl vagy gynpju-darab-
bal a fejbőrt  hekeniük: néhány napi használat 
lltán megszűnik n hajhullás és korpaképződés 
Hölgyek in k. á l landü használat n nélkiilüzhei len 

Egy üveg ái a 2 korona. 
Három üveg ára 5 korona. 

Kapható az egyedüli elárusítónál 

Fekete Vilmos i'âr™ Csitaredálm 

KALMAR E EN6EL 
' MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA M 

Városi raktár livár és iruda: V., Lpi-korot 18. . VI.. Ülss-Qlcza 19. 
Ajanlja ugy cséplőgép, mini muloinii/einre leg. 
egyszerübli beiizílililo túrjait, benzinluk omobi 11-
jait. valamin! 8/.ivó-gazniotorjait, inelvek V Li-
púl-köi ut .8. hármiko!' ii/.einben inegleklntheUik. 

- - Teljes jótállás - -
kitüno cséplésért! 
Kzen motorok egyenletes járásnak és bámulatos 
egyszerű s-.erkezei iik folytán  bármely legjáral-
luiiahb ember által is uzonualköniiven kezelhetiik. 
Árjegyzék ingyen. Olcsó árak réseletfiaetési  e. 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczi-ut 30. 
Ajátdja ii^y i-séplrsi. mint inaluinii/enire kitii-
ni'ien alkalmas. 1, yi ^vszeliilili lienzinlnkiimnliil. 
jait. melyek V. kei1.. Váczi-ut ÍIO. s/.ám alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők. 

Teljes jót illás 
§ kifogástalan 

:::űzemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bamulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül csekély benzinfogyasztás. 

13— 14-éves flu  Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyen! Olcsó arak részletfizetésre! 
Kétszáz ilarali elisinm'i levél a Mai;vurorszá 

pui iizembi'ii levő motiirukrt'dI 

OOOOOOOOOOO 9 o oooooooooooo 
Hét darab erős igás ló eladó az Er-
délyi Rezműveknel Balánbányán. 
OOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOO 

K i l S n ö in inón^ci i IfteniiiKnoiibb  m l l A r d i A g n P m r l l t t m i'l » Jnn l IIICMA á r o n n 

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