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Szerkesztőség és kiudóliivutul: 
SsToboda Jósaef  könyv- éa p&pirkereskedése, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
vulmniut hirdetések és el/>tjz<.-tési dijak is külilaodöl;. 

• Telefon  hívóműm 2. • • 

Egyes lap ára 20 Allér. 
Hirdetési di) előre (izelendó. 

FELELŐS SZEltKESZTO: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkinl 
40 fillérért  közöltetitek. 

Megjelenik minden sserdán. 
ElofUeteai  ar: Egész évre Cl kor. (Külföldre)  13 ko'. 

félévre  4 kor. Negyedévre '2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban Bsámittatnak. 

Késiratok nem adatnak visssa. 

Szalmacsépelés. 
Ugy látszik, a nagy uraknak ott 

fent  nincs igen komoly munkájuk vagy 
ha van, elfogyott  a türelmük és szive 
sen foglulkoznak  olyan kicsinyes dol-
gokkal. amelyek seliogyseiu minősíthe-
tők országos jellegeknek s inkább arra 
valók, hogy az ember mulasson rajtuk. 
Szóval szalmát Csepelnek a nagyságos 
urak. 

Pedig hát volna mit csináljanak! 
Számtalan kérdés vár megoldásra. 

Mégis a szegény Barkóczy Sándor 
miniszteri tanácsos esete napokon át 
foglalkoztatta  a törvényhozókat. 

L'gy látszik, hogy az insbrueki 
egyetemi tanárnak, Wuhrmundnak az 
esete suggerált sokakat és szerettek 
volna nálunk is egy kis kavarodást 
csinálni, hogy aztán a zavarosban ha 
lásszauak. 

Nem sikerült. Apponyi ezuttal re 
tnekelt. Mondhatni, kijelentése egy hosz 
szu s nagyon kellemetlen meddő vitá 
nak vette elejét. 

Ugyanis arról vau szó, hogy Har 
kóczy megtagadta a házassági anya-
könyv aláírását, másodszor meg a iia 
zasságkötési aktus alatt nem állott fel. 

Az eset oly egys/erll és mondhatni 
mindennapi, hogy szót sem érdemui, 
mégis országos botrányt akartak ková-
csolni az egészből. 

Két interpelláczió hangzott el a 
házban ez ügyből kifolyólag.  Egyiket 
Zborai Miklós néppárti képviselő in-
tézte Apponyihox: „Hajlandó-e a mi-
niszter ur a katholikus köztisztviselők 
lelkiismereti szabadságának gyakorlását 
megóvni ?" 

Bródi Ernő interpellácziója meg 
igy hangzott: „Báró Barkóczy Sándor 
miniszteri tanácsos, a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium középiskolai 
ügyosztályának főnöke,  egy polgári há-
zasságkötés alkalmából, amelynél tanú-

ként szerepelt, oly magatartást tanú 
sitott, amely a törvény elleni tilnU-tés 
szándékát és tényét foglalja  magában 
Kérdeni ennélfogva  a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter urat : 1. helyes-
nek és megengedhetőnek tartja-e azt 
az eljárást, amely szerint báró Harkue/.y 
Sándor miniszteri tanácsos a polgári 
házasságkötés aktusát a polgári házas-
ságról szóló törvény elleni tPiitetésre 
használja fel?  2. Az állam érdekében 
ievünek tartja e a miniszter, hogy br. 
Barkúuiy Sinilor a vallás- és közokta-
tásügyi miniszteriuii. középiskolai ügy-
osztályának elén maradjon továbbra is 
akkor, amikor minden indok nélkül ön 
akaratából kereste az alkalmat, hogy 
tüntessen a törvény s ezzel kétségte-
lenül elárulta azt, hogy az állatni közép-
iskolák vezetéséhez nem rendelkezik 
a megfelelő  elfogulatlansággal?" 

E kérdések szövegéhez ler-e szó ? 
ezzel ni foglalkozzunk.  Darázsfészek 
ez, hová inog keztylis kézzel is nehe-
zen lehet uyulni. 

A miniszter válaszában kijelentette, 
hogy az lí)04. évi XXXVI. t.-ez. értel-
mében az aláírás megtagadása feltétlen 
jog; ez bírálat tárgya nem lehet. 

A másik tényre vonatkozólag (hogy 
t. i. ülve maradt az aktus alatt), Bar-
kóczy, akit megkérdezett, a leghatáro-
zottabban tiltakozott az ellen a feltevés 
ellen, mintha bármely módon tüntetni 
akart volna az állami törvények ellen; 
a miniszter előadja, hogy Barkóczy nak 
ezt a magatartását sajnálja és helyte-
leníti. További intézkedésnek ebben az 
ügyben helye nincs. Biztosítja a házat, 
hogy a köztisztviselők lelkiismereti és 
polgári szabadságát a jövőben is min-
den irányban meg fogja  óvni. 

A miniszter válasza mindeneseire 
határozott, férfias  volt. Sikerült hama-
rosan útját vágni egy esetleg bekövet 
kezhető unalmas és mégis kínos szalma-
cséplésnek. 

Soknak fáj  ez a véletletlen fordu 
lat, kik a lieczczekben szeretnek gyö-
nyörködni, de a komolyabb elem csak 
örülni tud az ügy ilyen békés elsimí-
tása felett. 

Az erdélyi birtokrendezés. 
Günther Antal ig;izs:'n;iig\ ininiszti-r az 

„Igazsagiigyi Közlöny" most megjelenő már-
ciusi szamahati leli*- koz/é azokat a rendele-
teit. amelyeket az ország erdélyi reszeiben s 
a volt kapcsolt részek területen hatályban 
levő birtokrendezési törvényekét modositó l'.IOív 
évi VII. t-cz. eletbelépteiese targyahati, rész-
ben Darányi Ignnez fóldniivelésligy  i minisz-
ti-rrel közösen minit ki. Az „Igazsagiígj i Isüz-
liinv" etárgvban összesen liet rendeletet hoz. 
A főlap  kiizli az HKUI- t'.JOS. 1. M. szállni ívn-
dele'et a törvény életbeléptetésével kapcso-
latos és az átmeneti iniézked-sek tárgyában. 
K remleleí szerint az IÍRIS évi VIII. t.-cz.. 
valamint az összes most közzétett rendeletük 
ez évi márczius 1 én lepnek eleibe s ezen a 
napon hatályát veszíti az eddigi negyvenöt 
rendelet Giinthrr Antal igazsagiigyminiszter 
lölitii idevaló rendeletet nz ..Igazsagügyi Köz-
löny" mellékletképpen hozza közös tárgymu-
tatóval ellátva. H rendeletek a következők: 

1. őllO—Í'.IOS. I. M. szánni ntasitas a 
birtokrendezési eljárás tárgyában. 

2. ti(X) líMJíS. 1. M. szamu rendelet a 
földmérőkről. 

il. 700 —1ÎXIS. I. M. számú rendelet a 
szakériók díjazásáról. 

4. HX) - l'.KIS. 1. M. szánni rendelet a 
birtokrendezési költségek kezeléséről. 

f).  IKK) l'.KIS 1. M. számú rendelet a 
törvényhatósági tiszti ügyészeknek a birtok-
rendezési ügyekben való tielevonásáról. 

G 1200-l'.KIS. 1. M. számú. Darányi Ig-
nácz fnldmivelésügyi  miniszterrel közös ren-
delet az állandó gazdásági szakbizottságról, a 
gazdasági szakértőkről, közlegelok alakításá-
ról. kicseréléséről, átcsatolásáról és felosztá-
sáról. A legelőkerdés rendezése különös nagy 
l'ontosággal bir a majdnem kizárólag állalte-
nyésztésből éló szegényebb mezőgazdasági 
népelem érdekei szempontjából. Mig egyrész-
ről a tagosítás lehetővé teszi a középhirtokos 
osztály kialakulását, a közlegelók létesítése a 
mezőgazdasági munkásosztály megerősödései 
fogja  előmozdítani. 

Az összes rendeleteken átvonul az a tö-
rekvés, hogy az eljárás lehető egyszerűsítésé 

vei s igy a költségek apasztásával az eljárást 
minél megbízhatóbbá tegye. Különös gondot 
fordítanak  a rendeletek a legkisebb birtokos 
terheinek csökkentésére és érdekeiknek meg-
védésére. A birtokrendezéssel foglalkozó  mű-
szaki kar szinvonalat emeli a földmérőkről 
szóló rendelet, mely eltörli azt az intézményt, 
hogy tíz évi gyakorlat után bárki is minden 
elokepzettseg nélkül letehette a birtokrendező 
mérnöki vizsgálatot, ehelyett azoknak vizsgá-
latraboesátasat, akik teljes műegyetemi kép-
zettseggel liíniiik. megkönnyíti, a nem teljes 
műszaki képzettségűeket pedig bizonyos szi-
gorú előfeltételek  mellett is csak akkor en-
gedi vizsgalatra, ha teljes műszaki képzett-
seggel birok nem jelentkeznének kelló szám-
ban a vizsgalatra. A műszaki kar erkölcsi 
szinvonalat niegleleló szabályok biztosítják. 

Az igazsaaiigyminiszler e rendelkezései 
folytán  reniéihelo, hogy ezután megtörik az 
okleveles inernököknek a birtokrendezési vál-
lalkozásoktól való idegenkedése is. Annál in-
kább remélhető ez. mert ezután a tagosítás a 
földmérete  nézve elveszti koczkázatos jellegét, 
miután a tagosítások összes költségeit az ál-
lamkincstár előlegezi. Hz az intézkedés, to-
vábbá az a körülmény, hogy — mint az igaz-
sagiigy miniszternek a költségek kezeléséről 
szolo (HUJ—l'.KIS. sz. rendeletehói kitűnik -
az államkincstár az összes előlegeket kamat-
mentesen nyújtja s az eddig nyújtott állami 
előlegek tovább kamatozása is megszűnik, 
nagyban fog  ahhoz hozzájárulni, hogy u tago-
sitási müvelelek megnyugtató es gazdaságilag 
eredményes lefolyást  fognak  nyerni ugy a ki-
sebb. miut a nagyobb birtokosok erdekei 
szempontjaiul. 

Ünnepi beszéd. 
A nirgyei polgári leútiyiskolábun u gyermekvédő 
1 íi>'Ji javára tartott üiinepolven i'lniomhit öav. RÍSB* 

ner Joesefna  polgári li-ünviskolui iguzgHtó. 
Mélyen tisztelt ünnepi'» közönség! Egy köl-

temény hangzott el az imént „A meglágyult gyer-
mek." Meghutó költemény, melynél meghutóbhnt 
a kiiltü. báró Kötvös József,  nem irt életében, 
l'égi ez u kis szomorú életkép! Nagyon, nngyoii 
régi. Hisz melyikünk nem ismerte, melyikünk nem 
tanulta, m-m szavalta migy megilletődéssel már 
gyermekkorában ? S valamint nem képzelhető na-
gyobb. hangnsahb, sirúbb ellentét unnál, mely az 
elő adó leányka sorsa és az elsiratott kis Hu tra-
gikus helyzete között fönnáll  . . . KII azt hiszem, 
tisztelt ünneplő közönség, »•/. az ür, moly e kettő 
között lét. zik, az tenni meg az muukisták félel-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
üaaket tes világé 

Eltávozott tőlünk » törvényszék egyik 
legrégibb és legkiválóbb birája Csipkés Ár-
piid és uj irodaigazgatót kapott a kir. tör-
vényszék Lacz Sándor Sándor eddigi törvény-
széki irodatiszt szeméiyében. 

Ebből a két alkalomból két nagyon ked-
ves emlékll est színhelye volt a Kossut-szál-
loda nagy terme. 

Folyó hó elsején a távozó Csipkés Ár-
pád tiszteletére rendezett búcsuvacsorát Fe-
kete Imre törvényszéki bíró. 

Ötvennégyen vettek részt ezen a búcsú 
vuesorán, s ha számra nézve lehettek volna 
többen is, meg kell állapítanunk, hogy a tá-
vozó birót Csíkszereda, város társadalmának 
sziue-java Ünnepelte. És Ünnepelte azzal a 
melegséggel, azzal a bensőséggel, mely a 
tiszta jellemű férfiút,  a gondolatban is meg-
közelíthetetlen birót és a senkinek nem veló 
barátot méltán megillette. 

A törvényszék ég járásbíróság birói kara 
nevében Gyalókay Sándor törvényszéki elnök 
vett búcsút a távozó kartárstól és jóbaráttól 
Bár hozzá voltunk szokva, hogy mindenkor 
szépeu, tartalmosan és szónoki lendülettel be-
szél, ez a beszéde klilönösen gazdag volt 
szebbnél-szebb gondolatukban és szóuoki for-
dulatokban s valósággal magával ragadta az 
egész Ünneplő közönséget Megkapó szavak-
ban hasonlította a búcsuvacsorát temetéshez 
s ó miga ig annyira elérzékenyedett, hogy 
beszéde után kijelentette, nem fog  többé el-
búcsúztatni senkit 

Értesülésünk szerint a nagyérdekü be-
szédet egyik laptársunk teljes szövegében 
hozni fogja.  Az ügyvédi kar nevében Ispuuk felelős 
szerkesztője köszöntötte fel  meleg szavakban 
a távozó birót, hangsúlyozva az Ügyvédi kar 
tiszteletét és ragaszkodását s kiemelve azt a 

jó viszonyt, amely a távozó bíró és az ügy-
védi kar között állandóan zavartalan volt 

Kis EIIIŐ erdómester az ünnepelt nejére 
ürít"tle poharát. Kar, hogy nagyon halkan 
beszélt s jól lehet mi közvetlen szomszédságá-
ban ültünk, alig hallottunk beszédéből valamit. 

Ezután általános várakozas között az 
ünnepelt emelkedett szólásra. Meglátszott rajta, 
hogy tahin először beszel eleteben fehér  asz-
talnak 0 maga is azon kezdte, hogy ez a vi-
lág nem az ó világa s iiogy nem a fehér  asz-
tal, mindig csak a zöid asztal melleit volt ed-
dig szerepe az életben. Lassankint mégis 
bele melegedett a beszédbe s nemcsak hang-
ján. szavain is észrevehettük, hogy bár szülő-
földjére  megy s ezzel legforróbb  vágyát töl-
tötte be a sors, mégis faj  neki a 13 hosszú 
év alatt megszeretett sok jó baráttól örökre 
megválni. A szavai nyoiuáu felharsanó  eljen 
riadal pedig más oldalról pedig kétségtelenue 
tette, hogy az ő távozása a nagy ves/leseg 
fájó  erzesei keltette fel  a szivekben. 

Az ifjúság  részéről Dr. Sándor Gábor 
ügyvédjelölt méltatta a távozó bíró erdemeit, 
majd jotiek a humoros felköszöntők  s átvette 
birodalmát a vidámság. 

E sorok igénytelen Írójának amiatt vol-
tuk aggályai, hogy Csipkés Árpádnak a csík-
szeredai kir. törvényszék tanácsülésében s»ha 
többe nem lesznek aggályai. Majd a vidám 
tréfa  hangján miut kegyetlen felebbezési  fó-
rumról beszélt Csipkés Árpádról, akinek a fe-
lülbírálása alá kerülő perekben első foglalása 
mindig az, hogy „aligha jól ítélt a járásbíró-
ság" s ekkor kezdi boncolgatni a járásbíró-
ság ítéletét az ó éles jogászi elméjével, ek-
kor kezdi előszedegetni a fegyvereket  tudása 
nak gazdag tárházából s addig böngészi a 
paragrafusokat,  inig a járásbíróság ítéletét 
szerencsésen agyonüti. Nem találta stílszerű-
nek a bankettet s leszólta a bankett rende-
zőt, hogy nem tudott számolni a Csipkés Ár-

pád egyéniségével, mert a helyett, hogy a te-
ritekek melle fél  liter bort tetetett, minden 
terítek mellé fel  liter tejet kellett volna té-
tetnie. Ekkor lett, volna — úgymond — a 
bankett siilszerü. Kitette Csipkés Árpádot és 
éltette Csipkés Árpadnét, az egyetlen asszonyt 
Csíkszeredában, akinek nem volt ellensége s 
akit mindenki tiszta szívből igazán szeretett. 

Szacsvay Imre kir. iárásbiró szintén, 
mint felebbezési  bíróval foglalkozott  Csipkés 
Árpáddal és sziporkázó ötleteivel állandóan 
zajos derültségben taitotta a társaság it 

Majd egy másik poliárköszöntöjeben Kállay 
L'liul főispánt  köszöntötte fel,  a ki nyomban 
válaszolt s Gyalókay Sándor törvényszéki el-
nököt éltette nagyon sikerült beszédben. 

Es most zavarban vagyunk. Nem mond-
hatjuk el, az ezer eszteudó óta szokaszos frá-
zist. hogy a társaság a reggeli órákban osz-
lott el, mert nem oszlott el'még a másnap 
esti urakban sem s bizony sokan voltak, akik 
ki sem pihenhették jó formán  a viharos fára-
dalmakat s már njra elölről ke,lett kezdeniük. 

E sorok írójának a kezdeményezésére 
szombaton este ugyanis kerekszámban hetvenen 
jöttek össze, hogy a most kinevezett törvény-
széki irodaigazgalóval együtt vacsoráijanak. 

A vaesoran Gyalókay Sándor tőrvény-
széki eluökkel az elén csak nem teljes szám-
ban vett részt a törvényszék és járásbíróság 
biróij főjegyzői  és tisztviselői kara. Sokan 
jöttek el az ügyvédi és ügyvédjelölti karból. 
Az adóhivataKsták is becsapták a rublikás 
könyveket s a pénztárnok vezetése alatt tes-
tületileg jöttek el bizonyságot tévéu arról, 
hogy Lacz Sándort mindnyájan szeretik s hogy 
az adőfókönyvekkel  és az illeték kiszabások-
kal való viaskodásba még sem fásultuk  ugy 
bele, miut a hogy azt egy korábbi alkalom-
mal mindDyáinn gondoltuk. 

A postások szintén csak inspekciót hagy-
tak a bivatalbau, de később ez is oda szökött 

s jaj lett volna annak a nem néppárti urnák, 
a ki akkor tartja esküvőjét, haszialau küldték 
volna címére az obligát hárnmezer sürgönyt, 
nem lett volna, a ki Csíkszeredában leadja. 
— I'angott a kalvinista egyházi élet, a nyom-
daipar, a nemzetgazdászat s nem különben 
az államépitészet is sőt Csíkszeredán túlról 
még a legsötétebb Zsögödrői, Somlyóról és 
Taplocáról is sokan Jöttek el. 

A hangulat már magasan csapongott, mi-
kor e sorok írója rövid szavakban éltette az 
uj irodaigazgalót, akihez a közös jogász kor 
kezdetein eredő s immár 15 éves barátság 
szálai fűzik  s éltette a törvényszék elnökét, 
aki az isnzságszolgáltatás igénytelen tisztvi-
selőjét jelenlétevei megtisztelte. 

Tréfás  hangon apostrofált  felelős  szer-
kesztőnk vette át a szót s ismételten felszó-
lalva, minden felszólalásával  elélik tetszést 
kellett. — A kezelötiszlviselók sorábzl is töb-
ben üdvözölték az uj főnöküket,  aki kereset-
len szavakban mondott köszönetet a megnyi-
latkozó jó indulatért és szeretetért. 

A két est fényes  sikeréuek a hatása alatt 
általánosan nyilvánult az az óhaj, hogy titulus 
nélkül is rendezhetnénk bizonyos idókörökben 
ilyen összejöveteleket. Az igazság érde-
kében meg kell jegyeznünk, hogy ennek az 
eszmének leglelkesebb hívei azok voltak, akikért 
legkoraliban kopogtattak be a cselédek a nagy-
ságák hívó szózatával. 

A magunk részéről bátrak vagyunk ezt 
a cselédküldözgetési rendszert a legélesebben 
elitélni — nem is szólva arról, mikor a nagy-
ságák maguk állítanak be a korcsmába, — 
de mert a tényekkel még is 9zámolni szoktunk, 
ueliezen hisszük, hogy a társasösszejövetelekre 
irányuló óhajtás a megvalósulás stadiumába 
juthatna valaha. 

Az asszonyok előkészítésére éselözetee tá-
jékoztatására megjegyezzük, hogy a kísérletezés 
azért nincs kizárva Dr. Végb  Elemér. 
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meg táborát Az elfeledett  elroellözött. nyomorban 
született, gondozatlanul növekedett emberi lények 
tábora ez. 

Legyünk igazságosak az eszme taglalásában. 
S aztán legyünk irgalmasak e lények iránt T e . . . 
selyempárnán szunnyadó kisded! Te . . . két ölelő 
kar melegére bízott csecsemő! mii tudod te, mi vo-
naglik át a kicsiny, törékeny testen, mely rongyba 
burkoltan a puszta földön  éhen nyöszörög.. m 
sem tudjuk . . . Hát ki is tudhatná, bogy megvan-e 
már abban a kis lélekben az a gyötrő érzés, hogy 
miért van annyival jobb sorsa a másiknak ? 

De eljöu az eszmélés ideje. A balzsamos 
tavaszi lég kicsal boldogot, boldogtalant a rétre, 
a fák  alá a zöldbe. Az egyik bársonyzubbonyban, 
a jóléttől fénylő  szemekkel, oz illatos olajtól ra 
gyogó fürtökkel,  kezében pompás falattal,  mosolygó 
gyümölcscsel t'ut le társai közé. A másik? szeny-
nyes rongyban, száraz kenyérdarabbal húzódik meg 
a gyep szélén. Nézi, nézi. addig nézi az ur tiát, 
a gazdagot, amig barna száraz kenyerére könnye 
hull alá és keserűvé teszi betevő falatát  . . . Es tű-
nődik, töpreng magában, hogy miért szegény ő s 
miért van a másiknak mindene oly bőven V Otthon 
kérdésekkel zaklatja szülőit, hogy mondják meg 
neki, miért van ez igy? Mivel vigasztalja a szülő? 
Itt a vigasztalás hiába való. Vagy biztassa, hogy 
menjen, szerezze meg erőszakkal, omit a sors uem 
adott meg neki. mig a másuknak feleslege  vau . . . 

És elkezdődik a létért . . . a jólétért! Csoda ez? 
Egy hires franczia  ezt írja: -Az élet uem 

egyéb egy nagy körforgásnál:  a mélység körül 
siirün állanak az egyének, taszigálódnak, helyért 
küzdenek . . . S ha egy a küzdésben tántorog, tán 
beléforgatják  s az utánna jövő rákiált: Menj el. 
hogy helyedre álljak én! — S ezzel el van si-
ratva az aki lezuhant — 

íme, mai társadalmunk árnyképe, ködképc . . . 
vagy minek nevezzük. Hisz fényképnek  csak nem 
moudhatom, — távol van ettől a fény  fogalmi*. 

Hallgassátok meg koszorús regény Írónkat, Jó-
kait, mit ir a koldusgyermckrül. Apját leütötte a 
hajókötél, az anyja éjjeli mosásbun meghűlt, tüdő-
vészt kapott és megholt. Az árva Hut aztán meg-
szánta egy gyümölrsámsuő és vetett neki egy-
két romlandó almát i)e eljött karácsony uagy 
napja, akkor árulni nem szabad... A tiucska te-
hát aznnp almát sem evett . . . Éhen, fázva  ván-
szorgott a templom küszöbére, ott imádkozott a, 
kis Jéznshoz, hogy vigye lel őt magához! Meg-
hallgatták az égben, ott fagyott  meg a templom 
ajtajában.. . 

Emberek, szülők, anyák! mit éreztek e szóra? 
El tudjátok-e képzelni szivetek szép gyümölcsét 
megdermedve, utánatok sirva: elaszott, kicsiny 
karját utánatok kitárva, keresve az éded anyát 
Hiába! A fájdalomtól  megtört gyermek élettelenül 
esik össze a sirdombon. a templom küszöbén. 

Vagy azt mondjátok vállvonva: ez csak köl-
temény?! Igaz. de nap nap után szomorú valóság. 
Tragikus, mindent elözönlő valóság. Tragikus, miu-
dent elözönlő sötét lelbő ez, mely a modern társa-
dalmat kiséri. De hát mirevalók akkor az angyalok ? 
mondja naivul valamely kényelemben uövekedett 
hölgy.. . Az angyal?. . . Hát a z . . . boldog öröm-
mel visszi fel  a meghalt csecsemőt az égbe . . . s 
egy gyei több lesz az ő ragyogó serege, egy gyei 
több zengi a szeplőtelen Bórámnak a dicsőítő 
éneket! 

Hanem a magyar? Mivé lesz igy a magyar? 
Mivé lesz, ha kisdedek gondviselője elhal . . . elhal 
legyűrve a sújtó gond, a ki nos nékülözés terhé-
től. Fut az öukénytes megsemmisülésbe, vagy er-
kölcsileg pusztul el. ZüUik, a vnd kétségbeesés 
nagy, törvényszegő vétekbe sodorja! Yugy pedig 
— a mi taláu még legrosszabb — eltuszitja ki-
löki szive gyümölcsét a vészbe, a nyomorba, mert 
nincs betevő falatja  sem. 

Anyák, honleányok! Nem akartok angyalok 
lenni ? Angyalai a szegény kisdedeknek, e magyar 
ivadéknak! ? Nem fognátok  édes karjaitokba az el-
hagyott, az éhező, a didergő, a haldokló kisdede-
ket? Hogy behozzátok a meleg hajlékba, liuzu a 
magyarnak, népünknek igazi tagjává, a kanaánba, 
az igéret földjére.  Mert hisz mit ueiu ígér a told 
auuak. aki megérti hívó szavát meglátja lelki sze-
mével kitárt, ölelésre kész karját az édes hazá-
nak. Jertek, hozzuk haza a száműzötteket Fogjuk 
meg szegénykéknek vézna ujacskáit, mossuk le ar-
czuakról, mossuk le — ha már ott is volna — 
leikeikről a szennyet, amit fölszedtek  az utféleu... 
Öntsünk e lelkekbe életet, hogy az a fáradt  te-
kintet fellángoljon,  mikor megérintik a fönséget), 
a magasztos, a ragyogó eszmék... Hogy az ajak, 
mely mindmáig talán csak panaszra, szitokra és 
átokra nyilt, nyíljék ezután Isten dicséretére, zengje 
el a Himnuszt B Szózatot, a Talpra magyar-t, gyö-
nyörű nyelvünknek e háromszólainu hozsannáját 
Adjunk erőt e karokba, hogy legyen edzett, mikor 
kell a magyar nép jogainak megvédelmezésére. 
Együtt leszünk e szent tÖrekvésbeu, melyre Lsten 
sugallata most vezette rá nagyjáínkat. Lánczot 
fogunk  képezni, oly szorosát, melynek gyűrűi közé 
be nem hatolhatnak a szabad szörnyei; mely 
ugy védi kisdedeinket, mint a tövises sövény a 
facsemetéket...  Azt suttogják, sok áldozat kell 
oda ! . . . De mi az áldozat? Az, amit adni, tenni 
nem akarunk; aminek teljesítése terhUnkre van, ne-
hezünkre esik . . . 

De mi uem beszélünk áldozatról. Nemes 
versenyről van itt szó. Mi buzgóságot vetünk, 
hogy boldogságot arassunk. Kiszállunk gyöngy-
halász báikával a háborgó Genezáret-tavára, hogy 
embert, magyart hozzunk e hmánaL, Ki félne 
ilyenkor? A Gondviselés őrködik tölöttünk és azt 
mondja: ^Bocsássátok hozzám a kisdedeket, mert 
övék mennyek országa Î" 

Én pedig azt mondom: Engedjétek l>e 
árvákat, a hajléktalanokat, az elhagyott kisdedeket a 

hazába és akkor mienk Magyarország az idők végeze-
téig ! Mert mi tartja lönn a nagy Mindenséget? — 
a tűz. És mi a lélek tüze ? — a szeretet 

Ür von a két kisded sorsa között? — tölt-
sük be ezt az űrt a szivesen nyújtott adomány-
nyal. Hiszen a geográfusok  tuduak oly tenger-
szorosról, melyet a fovényazemek  tettek idővel át-
járóvá két világrész között. A mérnökök merész 
viaduktokat alkotnak hegyoromról hegyoromra mély-
séges mélységek felett..  . 

Csupán a leikuk világában ne volna lehet-
séges átjárást teremteni a két világ között, mely 
ma egy mán túl még egy nagy tenger által van el-
választva ; viaduktot építeni két magasság között, 
mely ellenségesen tekint egymásra a borongó fel-
leg köziil ? 

En orrúi vngyok meggyőződve, hogy a 
(iyemiekvédő Liga vau hivatva ezt az átjárót a 
két ellentétes világ között megteremteni; azt oz 
áthidalást megalkotni a magasra nőtt irigy gyűlöl-
ség sötét hegyorom és nz eszményi szeretet nap-
sugaras csúcsai között. 

És tudom, érzem, hogy ezek fölött  tündöklő 
nap gyanánt Ing ragyogni éltető erővel o magya-
rok Istenének áldása • • • Ezt az áldást kívánom 
lelkem mélyéből a letárgyalt szent eszme kezde-
ményezőinek ! . . . Éljenek ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A m kir. földmivelésügyi  mi 

niszter Szî etliy Varga Lnszló fóldmives  is-
kolai ij;:iz^atút a csíkszeredai földmivelés  isko-
lától a inodori állami tanitóképezdéhez szak-
tauáriiak, Vitályos György gazdasági szaktanárt 

sárospataki allami tanítóképzőtől a csíksze-
redai fiiWmives  iskolához helyezte át és meg-
bízta az igazgatói teendők ellátá ával. 

— Eljegyzes. Polacsek József  az Egye-
sült Fatermelók csikszeutsiinoui gózfiirés/enek 
vezetője, eljegyezte Landau Zsigmond csik-
szentsinioni kereskedő leányát, Irmát. 

— A szabad Lyceum előadása. Ér-
deke* és tanulságos előadás'iak voltunk hall-
gatói f.  hó 5 én este a Vigadó szálloda nagy-
termében. Az Uránia magyar tudományos 
egyesület állandó műsorán levő „Erdély tör-
tenete a nemzeti fejedelmek  korahall" ciniii 
darabját láttuk bemutatva 58 vetített képpel. 
A szöveget Angyal Dávid az események vál-
tozatos s a törteneti hüség;iek megfelelő  cso-
portosításával irta, az előadáson pedig Dr. 
linecs János olvasta fel.  A szöveget kísérő 
színes képek tiszták és élvezhetők voltak. Az 
előadást közepes számú közönség uezte vé-
gig, melynek soraiban ott láttuk Kallay Uhui 
főispánt  és az ifjúságot  nagy számban. Ha-
sonló tárgyú tudományos előadások tartása 
igen kívánatos volna. 

— Oyaszrovat. D a z b e k Sándorné 
szül. Jancsó Teréz élete 38-ik, boldog házas-
ságának 19-ik évében folyó  évi áprjlis hó 3-án 
elhunyt Csikszentdoinokoson. — Özvegy pá-
vai Yajna Tamásné szül. gidófalvi  Gidófalvy 
Zsuzsanna, volt csíkszeredai törvényszéki elnök 
özvegye életének 80-ik, özvegységének H-ik 
évében folyó  hó 4-én Budapesten hosszas 
szenvedés után meghalt. Halálát nagy kiter-
jedésű rokonság gyászolja. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult szá-
mában „Panamák" ciinü cikkben közreadott 
levélnek -Az átadási jegyzőkönyvben" szavak-
kal kezdődő soraiban ezen szavak : „ezeket a 
törzseket mi nem adtuk át, csak" az eredeti 
kéziratban törülve voltak s igy a beküldő 
tudta éB akarata ellenére tévedésből szedet-
tek és nyomattak ki. 

— Április a ik és 3-ika voltak a gyer-
meknapok. A Gyermekvédő Liga szép és ne-
mes eszméi városunkba is eljutottak. Kállay 
Ubulné elnöklete alatt egy hölgy bizottság ala-
kult, melynek tagjai csütörtökön és pénteken 
a nsgyobb forgalmú  helyeken két óránkinl 
felváltva  urnák és perselyekbe gyűjtötték az 
arra járó nemes szívű adakozók filléreit,  eset 
leg koronáit. A Liga meg lehet elégedve uz 
eredménnyel. 485 korona 40 fillér  gyűlt össze 
e' két napou. Pedig az idő nagyon kellemet-
len hűvös volt, a szél egész porfelleget  vert 
az utón. A séta sem nyújtott élvezetet, igy 
csak az járt az utcán, aki kénytelen volt vele 
Annál meglepőbb e fényes  eredmény, tekintve 
a város kicsinységét és forgalmát.  A polgári 
leányiskola növendékei is az osztályokban el-
helyezett perselyekben e két napon 10 korona 
57 fillérrel  járultak a nemes czél emeléséhez 

— Borozás. A sorozó bizottság már 
befejezte  működését Csikszeredábau. Az ut-
cák egy időre újra csendesek lettek az újon-
cok enekeitől. A csíkszeredai védkötelesek 
15-en, április 3-án állottak a mérce alá. Az 
eredmény nem valami kecsegtető, a mennyi-
ben. csupán 3 találtatott alkalmasnak a kato-
nai szolgálatra. A 3 besorozott közül 2 név-
szerínt CsáBzár Károly és Fejér Kálmán jog-
hallgatók, mint önkéntesek rukkolnak be, 1 pe-
dig László Domokos 3 évi szolgálatot fog  tel 
jesiteni. Fejér Kálmán a 4-ik számú tiroli 
vadászezredhez Salzburgba fog  bevouulni. Csá-
szár Károly pedig Bécsbe a 25-ik vadász 
zászlóaljhoz. 

— Gyermekvédő Liga alapjára ren 
dezett ünnepség. A esik megyei polg. leány' 
iskola növendekei Riszner Józsefné  igazgató 
betanítása és vezetése mellett április 1-én dél-
után 3 órakor Bţjât helyiségeikben kiválóan 
jól BikerOlt Ünnepélyt rendeztek, a Gyermek-

védő Liga javára. A nagyteremben felállított, 
szépen berendezett színpadon a növendékek 
Rákóczy kesergóje című dal előadásával meg-
nyitották az ünnepséget. A zongora kiséret 
mellett bemutatott énekszámot tetszéssel fo-
gadták. — Ezután Filep Juczika lépett a szín-
padra, hogy báró Eötvös „A megfagyott  gyer-
mek" cziinU költeményét elszavalja. A ked-
ves, behízelgő hangon előadott szavalat min-
den egyes szavát megértették, átérezték a 
hallgatók. A szavalat tárgya képezte dz ünnepi 
beszéd anyagát, ninit özv. Riszner Józsefné 
tartott. A nagy gonddal összeállított lendületes 
ünnepi beszed kiváló szellemességre és hiva-
tottságra vall. Nagy hatást ért el vele, sok 
könnyet csalt a hallgatók szemébe. — A kö-
vetkező számot egy-két felolvasásos  rövid 
színmű, az „Anyai gond" töltötte be. Az in-
tézet bennlakó tanulói mutatták be, oly ki-
tűnő előadásban, hogy bármilyen szigorú bí-
ráló előtt is. megállhatták \ ulna helyüket. 
Zajos tetszést aratlak. Majd Szacsvay Xellike 
szavalta el a „Honfidah-t  Petőfitől.  A szépen 
ekiadolt és hangsúlyozott szavalatot nagy el-
ismeréssel fogadta  a közönség. Belejezésül a 
növendékek a „Szózal"-ot énekelték el össze-
vágó szép eredménnyel. — Az ünnepségen 
válogatott, közepes számú közönség vett részt. 
A várinegyr r. i-zéröl olt láttuk Kállay Útiul 
lóispa:> &s c»a ladjat, Fejér Sándorné alispáti-
nét e< dr. Balló István kir. tanfelügyelőt.  Az 
önként befizetett  beléptidijakból befolyt  80 ko-
rona. Ilyen szerény körben ez tekintélyes üsz-
szegnek vehető, mely az elhagyott gyerme-
kek" filléreit  szépen gyarapította. 

— Bomán iskolák megvizsgálása. 
Apponyi Albert gróf  vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Jancsó Benedek dr. budapesti főgim-
náziumi tanárt megbízta, hogy a Szebenme-
gyci román iskolakat vizsgálja meg abból a 
szempontból, hogy ezekben az iskolákban a 
magyarnyelv tanitasa tekintetében milyen ered-
ményt ertek el 

— A sorozások eredmeDye. F. évi 
március hó 30-au vették kezdetüket a felcsiki 
sorozó járásban az idei fósorozások.  Az öt 
napon at tartó sorozáson az állítási lajstro-
mokba felvett  állitáskötelesek összes száma 
S2G volt, melyből az ujonejutalékra besoroz-
tatott 224, a póttartalékba pedig 31. Vissza-
helyeztetett 425, melyben a fegyverképtelenek 
és téves elóiras folytán  töröltek is benne van-
uak. A sorozástól távol maradt 146. Érdekes 
megemlíteni, hogy a sorozójárásban legtöbb 
Zsögödön, C'sikinindszenten, Csikszentleleken 
és a gyiniesi községekben találtatott alkal-
masnak, mig Karczfalváról  valamennyi előál-
lított visszahelyeztetett. A sorozások most a 
gyergyószentmikiósi sorozó járásban folynak 

— Oazdasagi szakelőadás. Az erdélyi 
gazdasági egylet a m kir. földmivelésügyi 
miniszter támogatása mellett és a helybeli 
gazdasági egylet közreműködésével gazdakö-
zöusegünk reszéru f.  hó G-án d. e. 10 órakor 
a vármegyeház nagytermében szakelőadásokat 
tartott. Az előadásokat Kállay Ubul főispán 
tartalmas szavakkal nyitotta meg, felhiván  a 
gazdaközöuség figyelmét  az előadások gya-
korlati hasznara s a tudomány legújabb ered-
ményeire. Magas színvonalon álló előadást 
tartott dr. Seyfried  Karoly gazdasági akadé-
miai tauár a mezőgazdasági hitelről, nagy 
súlyt fektetve  különösen a varmegyénkben 
túlnyomókig található kisbirtokosokra s azok 
okszerű hitelviszouyai rendezésére. A mintegy 
mástel óráig tartó szakelőadást élénk figye 
lemmel kisérte a hallgatóság. A dr. Szabó 
Döme által a szarvasmarha tenyésztésről meg-
tartani jelzett szakelőadás közbejött akadályok 
miatt ezúttal elmaradt, de gazdasági egyletünk 
módját fogja  ejteni, hogy az hasonló értekez-
let előtt elóadassék, mikor az ertekezlet jó 
előre publikálva lesz a gazdaközönség kellő 
tájékozása szempontjából Az értekezlet végén 
Sziv,z Lajos vm. főjegyző  indítványozta, hogy 
Darányi Ignácz földművelésügyi  minisztert 
abból az alkalomból, hogy a földmüvelésügyi 
kormányzat élén már 10 év óta áldásosán 
működik, az értekezlet sürgönyileg üdvözölje. 
Az inditváuy egyhangú lelkesedéssel elfogad-
tatott s elnokló főispán  köszönetet mondva a 
gazdasági egylet közreműködéséért, az érte-
kezlet véget ért. 

— Melegfúrdő  Zsögödön. A zsögödi 
fürdőn  minden szombaton és vasárnap d. e. 

d. u. melegtürdó kapható a mai naptól 
kezdve, a társaskocsi fentjelzett  napokon dél-
előtt és délután közlekedik. 

— Tüz. A kovaszna-térrétí h. é. vasút 
Kovászna—Vajnafalva  állomási épülete, amely 
az „Erdélyi erdőipar r.-t." tulajdona, az iparva-
sut mozdonyának szikrájától meggyúlt és tel-
jesen leégett. A Nemere fuvásban  oltásra gon-
dolni sem lehetett és igy nemcsak uz állomás, 
de a raktár épület is elhamvadt. Az épületek 
biztosítva voltak. 

— Áprilisi változás. Április elsején, 
a bolondok napján, nagy meglepetés érte a 
a bagóskezü urakat, akik a kávéházban és a 
vendéglőkben az elébük tett süteményeket 
végig ropogtatják és igy piszkosakká is teszik. 
Április l-jétől kezdve Budapest európaiasabb 
lett és ujabb lépéssel közeledett a czivilizá-
czió felé.  Az a rendelet ugyanis, amely a pék-
sütemények ösBzefogdosasát  megtiltja, ezen a 
napon lépett életbe. A vendég mostantól 
kezdve csakis annyi süteményt fog  kapni 

amennyit megrendel s elfogyasztani  akar. Igen 
valószínű, hogy ez intézkedéssel egészség-
ügyünk is njer, mert a beteg ember baczil-
lusainak terjedését akadályozza meg. 

— Gyilkosság A közel múltban Dit-
róban egy szolga egy cselédleányt, egy fiata-
labb Bzeretóje biztatására megfojtott  és az ál-
dozatot a kútba dobták. Mind a hárman egy 
gazdánál szolgáltak. A legény csábította mind-
két leányt, de a 15 éves leány féltékeny  volt 
az idösebbik leányra és kedvesét rábeszélte, 
hogy vetélytársát tegye el útjából. A legény 
hallgatott a szóra az istállóban megfojtotta  a 
leányt. A felbujtó  leánnyal kivitték a halottat 
és beledobták a kútba, a kut mellé egy kár-
tyát tettek, hogy a házbeliek öngyilkosságot 
sejtsenek. Miutáu közvetlen gyanú senki ellen 
sem merült fel,  a szegény leányt eltemették. 
Időközben a véletlen a csendőrök figyelmét 
felkeltette  és nyomozni kezdettek ; a legény 
a vallatásnál beismerte tettét, mire elrendel-
tek a hulla exhumálását, miáltal a gyilkosság 
beigazolást nyert. 

— Jelöltek felvétele  a cs. ós kir. 
nagyszebeni gyalogsagi hadaprodisko 
laba. Az I-só évfolyam  az 1908 - 90'J-iki tanév 
-kezdetével iszept. hó közepe tájául körülbe-
lül 25—30 oly testileg alkalmas ifjú  vétetik 
fel,  aki f.  év szeptember 1-ével 14 ik életko-
rát már elérte, de a 17 iket még át nem lépte, 
hajlammal bir a katonai pálya iránt és vala-
mely közép- vagy polgári iskola 4 alsó osz-
tályát legalább elegseges eredménnyel végezte. 
A felvételi  vizsgái ;; és a kérvények szerkesz-
tésére nézve bővebben nyilatkozó „felvételi 
szabályok" 45 fillér  beküldése után a liadap-
ródiskolánál kaphatók. Fizetéses hely iránti 
felvételi  kérvények már az 1907 — "JOH-iki évi 
iskolai végbizonyítvánnyal is ellátva, legké-
sőbben f.  ev julius hó 8 áig az iskolaparancs-
uokságnal nyújtandók be. Ha a jelölt esetleg 
pótvizsgára utasított, akkor a kérvényhez 
ideiglenes bizonyítvány melléklendő. Hiányo-
san felszerelt,  közvetlen a beterjesztési liatar-
napou (julius 8.) beerkező kérvények nem ve-
Itetők figyelembe  Magyar állatni alapítványi 
díjmentes helyre pályázóknak folyamodványa 
a m. kir. honvédelmi minisztériumhoz terjesz-
teti :ó be. Az ebbeli „Pályázati hirdetmény* a 
benyújtási időpont valamint minden más ada 
tok kihirdetésével, a „Rendeleti közlöny'-b-n 
(̂ esetleg a „Budapesti közlöny-ben) közzété-
tetik. 

— Az esküdtszéki intézmény re-
formja.  Briand francia  igazságügyminiszter 
a kamarához javaslatot nyújtott be, a mely 
szerint ezentúl az esküdtek nemcsak a bűnös-
ség kérdésében mondanának ítéletet, hanem 
a törvényszékkel együttesen a büntetés kisza-
bására is befolyást  gyakorolnának. A javaslat 
szeriül az esküdtek visszavonulván, előbb a 
bűnösség kérdésében hozuak határozatot, azu-
tán pedig, ha a vádlottat bűnösnek találták, 
a bírósággal együtt szavaznak a büntetés kér-
désében és pedig először adják le szavazatai-
kat az esküdtek, egyenként a megállapított 
sorrendben, azután a törvényszék biró tagjai 
és végül a tárgyalást vezető elnök. A javas-
lat fóokául  azt hozza föl,  hogy az eddigi gya-
korlat megmutatta, hogy az esküdtek félnek 
a nagy büntetési tételektől, félnek  attól, hogy 
a bíróság olyan büntetést fog  a vádlottra ki-
szabni, a mely büntetést ók nem tartanak 
igazságosnak és azért inkább fölmentik  a vád-
lottat, semhogy kiszolgáltassák egy, vélemé-
nyük szerint tulszigoru büntetésnek. 

— Hírek Gyergyo-Szentmiklósról. 
Ünnepe vau a Kossuth szobor ügynek. Mai 
nyugtázással a szobor átlépte a 10,000 
koronát. Ujongó érzés tölti be sziveinket uz 
eredmény puszta szemléletén. Visszaszáll kép-
zeletünk a első nehez lépés pár koronájához, 
amikor még olyau kevesen voltak, akik az 
eszme megvalósításában hittek. Örömünk na-
gyobb, mert Gyergyósz.Mitmiklos város nemes 
képviselő testülete folyó  hó 23-án tartott ülé-
séu Vakar P. Artliar városi képviselő indít-
ványára egyhangú lelkesedéssel elhatározta, 
liugy a Főteret a szabadsagharcz 60-ik évfor-
dulójának emlékére Kossuth Lajos-temek ne-
vezi el s a főtértől  a kistérig nyúló utvonalat 
Kossuth Lajos utczának. A régi ábránd kepek 
valóra kezdenek válni, elérkezett az i<*ő ami-
kor Kossuth Lajos Főtere várja a Kossuth 
Lajos szobrot. A szobor alaphoz a legutóbbi elszá 
molásunkban hozzájárultak már Isten tudja há-
nyadszor Sümegi Vilmos 120 koronával s egy 
név telén 10 koronával. Igy a főösszeg  10,012 
korona 37 fillért  tesz ki. A város főteréue»  es 
egyik főutjáuak  elnevezése iránt Vákár P. 
Arthur által beadott indítványt a képviselő-
testület a tanács módosításával egyhaugulag 
örömmel elfogadta  B a szubadsághurcz GO-ik 
évfordulójának  emlékére a Főteret Kossuth 
Lajos-teruek, mig a Főtértől keletre eső utvo-
nalat a kis térig Kossuth Lajos-utczának ue-
vezte el. 

— Nyilatkozat Edison öntött há-
zairól. Az Edison-fele  vasvázu czetnentha-
baresból öntött házakra nézve kérdést intézett 
a .Műszaki Világ" több amerikai épitóczéghez 
és építési bzaklaphoz. A beérkezett válaszok 
lórészt oda lyukadtak ki, hogy az öntött há-
zakra vonatkozó híreket még Amerikában is 
nagy kétkedéssel fogadták.  Az eddigi kísérle-
teket illetőleg még nyilvános tapasztalatok 
nincsenek s egymaga az a körülmény pedig, 
hogy Edison kísérletezik, még nem ok arra, 
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hogy a téglát és köret lefujjuk.  Edison sok 
egyéb eszmén is dolgozik és dolgozott évek 
bosszú Borún át, amelyekről azonban — az 
eddigi tapasztalatok szerint korántsem tehető 
fel,  hogy mind beválnak. Az amerikaiak hozzá-
Bzoktak már azokhoz a szenzácziós felfedezé-
sekhez — mondja egyik amerikai levél — 
amelyek nem minden teodenczia nélkül je-
lennek meg a világsajtóban, tehát papiroson 
abból a czélból, hogy ugyancsak bizonyos pa-
pírok napiárait felszöktessék.  Hogy a czetnent-
gyáraknak része volt az Edison-féle  öntött 
házak világgá kürtöléseiben, azt már jól tud-
ják Amerikában, ahol igtn sok és nagy cze-
mentgyár van. 

— Mehtenyésztesi tanfolyamok  Ma-
rosvásárhelyen. A in. kir. löUlniivelésügyi 
minisztérium által Marosvásárhelyen a tanítás 
czéljainak megfelelóeu  berendezett minta mé-
hesen az erdélyrészi méhtenyésztők számára, 
az l'JOtí. év nyarán időszaki tanfolyamok  fog-
nak tartatni és pedig: május hó 3-tól 23 ig 
földmives  kisgazdák, május hó Üo-töl junius 
hó 7-ig lelkészek, junius hó 14-tól 27-ig és 
julius hó ától 18-ig bezárólag néptanítók ré-
szére. Czéljuk ezeu tanfolyamoknak,  hogy az 
azokon résztvevők a méhtenyésztés gyakorlati, 
elméleti ismereteit és a Kaptárkészitést elsa 
játitsák. hogy az eddigi szokástól eltéróleg 
okszerűen és biztos kezzel Űzhessék a mező-
gazdaság ezen jól jövedelmező mellékágát. 
Egy-egy tanfolyamra  20—2U hallgató vetetik 
fel  s ellátási segélyképpen a tanítok, lelkészek 
naponkint és személyenkint 3 koronát, fóld-
mives kisgazdak 2 koronát kapnak. Ezeken 
kívül a távolabbról jövő hallgatók az útikölt-
ségre is nyernek segél) t. A résztvetini szán-
dékozók felhivatnak,  hoay bélyegmentes ké 
résüket a Székelyföldi  miniszteri kiredeltsé^-
hez czimezvc, a kisgazdák községi elöljárósá-
guk ajánlásával, mig a lelkészek és tanítók 
felettes  hatóságuk útján közvetlenül a minisz-
teri kirendeltséghez Maiosvásárhelyre mielőbb 
nyújtsák be. 

— Az építőiparosok, gyárosok és 
fakereskedök  flgyelmcbe.  Az epiioipar te-
rén müködó mérnökök, épiteszek. építő- és kó 
mivesmesterek, téglagyárosuk uem különben a 
fakereskedök  és az épitöfaanyag  eladásával 
foglalkozó  kereskedők, bérlók és szállítók üz-
leti tevékenységük kifejtésénél  a legli.iszuosal'b 
útbaigazításokat a ,Yallalkozók Lapja- cítnli 
Budapesten 28 év óta megjelenő szaklapban 
találhatják. E szaklapban, melyet Lakatos La-
jos, Sós Izor és Komor Marcell építesz szer-
kesztenek, mindaz megvan, ami szakembereink-
nek tevékenységük kifejtésénél  szükseges. Közli 
e lap az ö.vszes állami, megyei, városi es koz 
ségi építkezéseket, szállításokat és az ezen 
ügyekben megtartott verseny tárgyaliisok ered-
ményeit. Előkelő szakemberek tollából eredő 
cikkekeu kívül közli a Vállalkoóók lapja a/, 
összes várható építkezéseket, közszállit.isokat 
és a múszaki téren betöltendő állások at, be-
számol a tervpályázatokról tagosításokról és a 
mérnöki munkákról. Előfizetési  ára félévre  8 
korona. Mutatványszámot díjmentesen küld ma-
gyar vagy német nyelven a „Yállalkozok Lapja 
kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsebetkörut 
8. szám. 

— Legolcsóbb és biztos hernyoir-
tas. Klimacsek Ambrus nyitrabajnai körjegyző 
egy altala 20 év óla kitünó sikerrel alkalma-
zott hernyóirtási módot ajánl a gazdaközön-
ségnek a következő egyszerű éB olcsó eljárási 
móddal: Egv l'/s—2 méter pulialábóli botba, 
aminőt a meszelóiiyelnek lias/.ná nak, felső  vé-
gére egy, vagy 20—2ö ctm. hosszú, elég erós 
és hajltthatatlan összecsavart kettős sodronyt 
eröseu beerősítünk azon czelból. Iioiiy azzal a 
fának  akár a legvastagabb, akar a legvéko-
nyabb ágai köze felérhessünk.  Ezi-n sodrony 
felső  végére keresztalakban egy 7—8 ctm. 
nagyságú szivacsot becsavarunk. Ez képezi a 
szerszámot. Alkalkalmazása : Egy körülbelül 2 
decimeteres palackba petróleumot öntünk, ez 
készenlétben lehet a fenti  bottal a kert beja 
rátánál. Használatkor a szivacsot a petróleum-
mal kissé leöutjük és ha hernyókra akadunk, 
azzal őket megtapogatva megnedvesítjük, mi-
nek következteben, ha kisebbek azok a napon 
rögtön megszáradnak, ha nagyobbak, azok is 
par másodpercz múlva tönkremennek Igy le 
liet a legrövidebb idő alatt ezereket elpusztí-
tani anélkül, hogy fara  mászni, annak ágait 
törni, vagy a kezeket piszkolni kellene és a 
fallak  azzal mitsem ártunk. Megjegyzés : rlbizke 
és pöszmöte bokrokat megtámadó hernyók el-
leni védskezeei utasítást, bárkinek a kívánsá-
gára postabér beküldese mellett díjmentesen 
megküldi. 

KÖZGAZDASAG. 
A „Hermea" Magyar Általános VáltóÜAlet negi' 
Ténytárasaág, Budapest, heti Jelentése n töude-

forgalomról  éfl  m pempiaoroL 
Budapest, 11108. április 2. 

A budapesti értéktőzsde hangulata az 
elmúlt hét folyamán  barátságos színezetet 
öltött és majdnem az összes árfolyamok  többé-
kevésbé megszilárdultak. Igen ked\ezó hatás-
sal volt a tőzsde hangulatára a németországi 
pénzviszonyok alakulása. A berlini tőzsde 050 
milliós állami kölcsön kibocsátásának hírére, 
valamint az ultimónak simán való lefolyására 
lényegesen megszilárdult, úgyannyira, hogy a 

közelebbi jövőre  a német bank-kamatlábnak 
egy teljes százalékkal való leszállítása vár-
ható. Említésre méltó körülmény a magyar 
jelzálog hitelbauk részvényeinek 10 koronás 
árfolyamemelkedése,  különösen egy bécsi bank 
bizományi czégnek forciiozott  vásárlásaira. 
Szilárdság mutatkozik továbbá a vas- és szén-
ipari papírokban, ami az ezen téren mutat-
kozó kedvező konjunktúrára vezethető vissza. 

Érdeklődés mutatkozott továbbá a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár részvényei iránt, 
melynek árfolyamú  250 koronával emelkedett. 

A pénzviszonyoknnk kedvező alakulása 
folytán  remélhető, hogy a kamatlábnak eset-
leges újbóli leszállítása után további javulás 
lesz észlelhető. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a következők voltak: 

Viruliin 2;. Á|<nlU 2. 
4 °/o koronajárudtík 53*50 Ü4.— 
Mnpyur IuIi lrt'-zvtjiiy . 768.— 75225 
Mâ -vur jelziilo^liuiik részvény 421'25 43275 
Uiiiiiiiiiurúnyi vuKinft-resxvény  556 — 559*75 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
N y i l a t k o z a t 

Midón Csíkszeredából Szakái állomásra 
való eltávozásom alkalmából, kiterjedt isme-
retségem miatt személyesen bucsut nem ve-
hetek, ezúton mondok minden jó barátom és 
ismerősömnek .Isten liozxád--ot. 

Csíkszereda, l'.KK április •>. 
Csibr  l'cter,  áll. elöljáró. 

27U2- <J08. tkvi. szám. 

Hirdetmény. 
A magyar kiralji Igazsagiî yminiszter 

l'JOti. julius lio Gan 14114/itOti. 1. M. 1. szám 
alail elrendelte, hogy a csikszeimuarloni ki 
.talyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság-
hoz tartozó Csikszentimre község telektegy-
zokóii} veibe felveti  miudazou ingatlanokra 
nezve, a m;lyekre az 188U. XXI törvény-
cikk az lNS'.l. XXXVIII, törvénycikk es az 
181I1. XVI. uirvenycikkek a tényleges hirtokóV 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 18112 
XXIX. törvénycikkben szabályozott eljárás es 
ezzel kapcsolatban a t lekjegyzoköny\i be-
jegyzések helyesbítése l'oganalosittassek. 

E célból a helyszíni eljárás a nevezett 
községben 1808. evi május hó 1-en to; 
kezdődni. 

Ennélfogva  felhívatnak  : 
1. Mindazok, akik a telek-jegyzökönyvek 

ben eíoiorduló bejegyzésekre nezve okadatoit 
eloterjesztest kivannak tenni, hogy a telek 
könyvi hatóság kiküldöttje elolt a kitűzött 
hatarnapon kezdődő eljárás folyama  alatt je 
lenjének meg es az elölerjeszteseiket igazoló 
okira okat mutassak lel. 

2. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, (le telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, litmy az 
átírásra az 18811. XXIX. törvénycikk 15 -18. 
és az 1889. XXXVIII, törvényeikk 5. li 7. es 
<J § ai értelmeben adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal idényeiket a kikiildoti 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdouos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje e| 
és a tulajdonjog bekebelezesere engedélyt 
tnilvanitsa. mert különben jogaikat ezen az 
uton in ni érvényesíthetik és a bélyeg és ille-
ték elengedési kedvezmenytol is elesnek. 

3 Azok, kiknek javára léin leg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog vall nyilvánkünyt Üi'K be-
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
heit ingatlanok tulajdonosai, hogy a hejeg\-
z-tt jognak törlését kérelmezzek, illetve, hogy 
törlési enged-ly iiyiivanitása végett a kiküldött 
elótt jelenjenek meg, mert elleneseiben a he-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

A királyi járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatósága. 

Csikszentmárton, 1ÍKÍ8. március hó 18. 
Gözsy Péter, 

2—3 kir. jrtrásliirö. 

Árlejtési hirdetmény. 
A esikszentmiklósi községi iskola-

éplllet javítási munkálatainak biztosí-
tására 110.1 korona kikiáltási árral ár-
lejtést hirdetünk s ezt Csikszentmiklós 
községházánál 1908. április hó 23-án 
délelőtt 9 úrakur tartjuk meg. 

Az árlejtés szó- és Írásbeli. Az 
írásbeli ajánlatok u szóbeli árlejtés meg-
kezdése előtt az elöljáróságnak út-
adadundók és 10 százalék bánatpénzzel 
szerelemlók lel. 

A javításra vonatkozó részletes 
terv és költségvetés Csikszentmiklós )n 
a körjegyzői irodában megtekinthető és 
lemásolható. 

Csikszentuiklós, 1908. április 3. 
Kelemen György Szakács Lajos 

jegyző. 1—2 k, biró. 

Csődtömeg-eladási hirdetmény. 
Tabak és Deutsch csíkszeredai be 

uem jegyzett kereskedő czég csódtlgyé-
ben a csődválasztmány határozata alap 
ján közhírré teszem, hogy a csődleltar 
37 — 653. sorszáma alatt felvett,  össze-
sen 4518 korona 25 fillér  értékű rövid 
és rófösaruk,  boiti berendezések, áru-
sátor készletek, szóbeli nyilvános birui 
árverés utján kiküldött végrehajtó közbe-
jöttével külön leltári tételek alatt el-
adatnak. 

Az árverés határideje 1908 évi 
április hó 15. és kővetkező napjainak 
délelőtti 9 órája a Tabak és Ueutsch 
czég üzlethelyiségében. 

Kikiáltási ár u beszerzési ár, azon-
ban az áruk a fenti  összegen aluli ár-
ban is eladatnak. 

A vételár készpéuzben, azonnal, 
alulirt tömeggondnok kezéhez kifize-
tendő, a/, áruk pedig legkésőbb 1908. 
ápril 30 ig elszálliiamlók ; az árverés hit 
űrnapjától azonban a csődtömeg semmi 
felelősséggel  nem tartozik. 

Az elárverezendő áruk és készle-
tek uz árverési határnapig a tömeg-
gondnok közbejöttével az irodai órák 
alatt megtekinthetők. Az áruk minősé-
géért a tömeget semmi felelősség  nem 
terheli. 

Kgyebekben az 1881. évi LX. tör-
vénycikknek az ingó árverésre vonat-
kozó határozatai nyernek alkalmazási. 

Csíkszereda, 1U0S. április (i. 
Dr. Nagy Domokos, 

lüitieirgomlnok. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának 1404 — 

908. szánni engedélye folytán  a Csik-
taploc/.a községijeit epitendő pupiluk és 
melléképületeinek biztosítására Csik-
taplueza községházánál 1908. évi ápri-
lis hó 11-én d é l e l ő t t 10 órakor 
zárt írásbeli versenytárgyalás tartutik, 
még pedig uz állami és törvén} ható 
sági épületek létesítésénél előforduló, 
vállalati uton előállítandó muukákra és 
.szállításokra vonatkozó általános felté-
telek szerint. 

Versenyezni kivánók felhívatunk, 
hogy a fentebbi  munkálat végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kitűzött nap delelótti 10 őrá 
jáig Csiktaplocza község elöljáróságához 
annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltéte-
lekben előirt, költségvetésileg megálla-
pított 2)1130 korona 70 fillér  vagy az 
ajánlati összeg f>  százalékának megfelelő 
bánatpénz vagy uz általános feltetelek 
szerint elfogadható  értékpapír csato-
landó. 

A szóban forgó  munkálatokra vo-
natkozó műszaki műveletek és részle-
tes fellélelek  Csiktaplocza község elöl-
járóságánál a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1908. márczius 2«. 
Balázs Dénes, Vízi József, 

(1-2) l.iró. 

Hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága köz 

hírré teszi, hogy a Csikcsicsó község 
ttl ajdonát képező 

„NAR6ITAAUI FÜRDŐ" 
fo'.yó  évi május hó 5-én délelőtt 9 óra-
kor Csikcsicsó községházánál 20 (liusz) 
évi időtarlamra nyilvános árverésen 
haszonbérbe adatik. 

Az árverezni szándékozók tartóz 
nak az árverés megkezdése előtt a ki-
kiáltási ár 10 százalékát bánatpénz 
gyanánt az elöljáróság kezéhez letenni. 

A haszonbérlet évi kikiáltási ára 
1000 (egyezer) korona. 

Az árverésre vonatkozó feltételek 
Csikcsicsó község jegyzői irodájában 
betekiuihetók. 

Csikcsicsó, 1908. évi április hó 5. 
Tompos Károly Kelemen József 

k. jepyzö, 0—3) bíró. 

Minden ágazatban mnködó régi 
biztosító társaság 

KERÜLETI KÉPVISELŐT 
keres Csik-Szereda székhely-
lyel, úgyszintén alkalmaz utazó 
ügynököt magas javadalma-
zással. Ajánlatok: .„Vezérügy-
nökség Kolozsvár 8. sz. posta-
i fiók"  intézendók. 3 

Eladó üzlet. 
Nagyobb vállalat átvétele miatt, 

Üzletemet, — mely Kossutli-utczán a 
postahivatal mellett van — eladom. 

Friedmann Ignácz. 

I Üzletem folyó  évi október hó 1-tól 
Kapu-utca 46. as. alatt nyilik meg. 

V un szerencséin a t. közönség b. 
tiiiloniásárii liozni, liopy BraSBóban, 
LenBor 26. szám alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját késeit-
monyü mindenncinfl  nöi gallérok 
ţlioitki karmantyúk (multak), ssórine, 
krimraer ti* szövet sapkák a legújabb 
tlivat után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók. 

l'gy h ít'ivúrosban. mint ft  kiil-
íölJüii szer/i'tt tupasKlulniuitn o téren 
nliban n kelletne»; helyzetbe juttatunk, 
hogy u legmesszebb ineno Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
él egi'Jesre uietirfielelés  utáu elepet 
tUilok tenni. 

A fent  említetteken kivül készitek 
a le^ujalil) divat után inindcuncinU 
BBÖrme, nöi ós gyermek-kabátokat« 
figarók  és pale tokát, egyszóval e 
szik inához lurto/.ó Öss/.es ezikkeket 
le^<:yorsalil>un pontos kiszolgálás és 
lejíoiesóbb árak melleit. 

r^yszintL-ii elvúüutok bebélelé-
seket, prémeeéseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Náluin vásárolt s/.nrmeáruk díj-
mentesen tjsBtittataak. 

Becses pártfogását  kérve, fagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
82— 5i pipere-szües. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

Habban lessnek esskosölve. ie, 

Egy jó házból való flu  tanuló-
nak felvétetik  Holcs János 

fodrász  üzletében Csikgyimesen 

G y ő z e l m e t ffl 
aratott minden létező kisebb vi-
lágítási betendezés fölött  gyö 
nyörü fénye,  o l c s ó s á g a és 

veszélytelenségével a 

B R I K E T T I D -FÉ N Y| 
Tört. Különleges rend 8íer kisebb TÓrt. 
Télte. - világítási berendetishet - félve-
szoba és házi központi telepek. 
Szab. törvényileg védve minden 
kuliui-államban. E házi világítás 
nélkülözhetetlen villák, falusi  la-
kok, pinczék, kertek, gyárak, hor-
dozható világítási berendezések-
nél és autogén fétn-hegeszési  be-
gcszési berendezéseknél Költség-
vetéssel s mindennemű felvilágo-

sítással szívesen szolgál. 
A „BRIKETTID-FÉNY TÁRSASÁG." 

Kuzpunti irod:ij:i: Uuilapcst, 
i VI., Liszt Frreiiez tér 'I az. s 
Sajat , Brihkettid* -gyár Erzsebetfalván. 
Solvens képviselők kerestetnek. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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2 A H u t t e r s z á l l o d á v a l s z e m b e n i 6 

Becses tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy a tavaszi és nyári idény ú j d o n s á g a i megérkeztek. - Nagy választékot tartok női és 
férfi  ruhaszövetekben kreton, mosó és gyapju-delinekben. Női és férfi  fehérnemű,  mindenféle  czipó és készruha nagy raktar. Noi vallgallerok, kábá-
tok és diszkalapok nagy választékban kaphatók. Legjobb minőségű vásznak 6 forinttól  feljebb.  — Az áruk jelenlegi magas aremelkedese daczara, 
elsőrendű gyárosokkal levő összeköttetéseim révén azon kellemes helyzetben vagyok, hogy áruimat a régi á rakban bocsathatom a t. vevő-
közönség rendelkezésére. — Legolcsóbb bevásárlási üzlet! Becses pártfogásukat  kérve, vagyok kivalo tisztelettel: 

N U R I D S Á N Y M Á R T O N női és férfi divatüzlete C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

V a n s z e r e n c s é m a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g b e c s e s t u d o m á s á r a l i o z n i , 
h o g y B r a s s ó b a n s a j á t t e l k e m e n ( Y u s u t - u t c z a , a I r a m w a y e l á g a -

z á s á n á l ) b e l - é s k ü l f ö l d i  m á r v á n y b ó l f a r a g t a t o k  é s c s i s z o l t a t o k 
SÍREMLÉKEKET ÉS BUTOR-MÁRVÁNYLAPOKAT. 

Továbbá raktáron tartok: Uráliit, Sienir. Labrador és Andesyt ke-
mény közetü síremlékeket, amelyek kaphatók 20 koronától linoO ko-
ronáig. Mind elsó kézből a legolcsóbban szerezhetők be. Ügynö-
kök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni,  mert 
ez által nugy megtakarítás érlietö el. Kiváló tisztelettel 
N A G Y J Ó Z S E F :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

-»nl 1 

A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE 
elejét veszi a fejbőr  megbe t ege dós é n e k 
s iirv nn'̂ iik:ul;llvr./z:i ti ll;ii kihullását s inrg-
rédi" iii'iiirsiik ii 'kiilsn káros lu-liiit«.<u>kt<:i. <lr 
invcnkuját.voz/a « linj kiliullűsÁt m.'-ií akkor is. 
hit sillvos IH'ISO llL'tlgSl-L'hl'll siuvl.Illünk. A 
-Trifoleum-  II hajnak UL'Vszúlviiil ' iplál.ka s 
iBV « hajnak vele valú rendszeres iipolá-a állal 
a fej  sohasem kopaszodik us csuk a li-irkt'-s..M. 
üreí^étlieil os/ul ine;;. 1 las^núlal a il leiTeirvsze-
ntlil.: esléiikinl letek vés e] .ilt a fel  rázol f  folvli.lék-
kttl lnei;ne,lvesitett sjioufrva  Vrtf.'V  cv»|'.iu-ilarah-
bul a íejlnirt liekenjük: lu-luinv na|.i használat 
után megszűnik a liujtiullás és kor|>aképzö>lés. 
Hűiteknek, álluixló használatú iiélbiilözlictlcii 

Egy üveg áia 2 
Három üveg ára 5 

Kapható az egyedüli elárusítónál: 
Fetele Vilmos tárában Csitszereüabao. 

Vall szereneseili Csíkszereda város 
és vidéke nagyérdemű közönsé-

gét tiszteletűd értesíteni, miszerint 
Csíkszeredában i Apafi-uieza  "201. sz 
Dávid l'éter ezipesz mesterházában! 
SZOBA- ÉS CZIMFESTÖ 
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET 
u s z í t o t t a m , h o I elvállalom 
minden e szakmába vágó munkák-
gyors és olesó elkészítését — A 
nagyérdemű közönség hazafias  párt-
fogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
A N T A L G Y U L A 
12 SZIIIJA- KS CZ1JIFKSTO. (»1 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A MKSNON ÍRÓGÉP 

Különös előnyei: Bárki tanulas 
nélkül röytön ir. Aionnal cs ál-
landóan latható irás. Legegy-
szerűbb szerkezet. Aczelbetűk. 
Másol és sokszorosít. Bármely 
drága Írógéppel egyenrangú. 

— Egyévi jótállás. 
Szabadalmazott ipar!! 
Itiuhipi-st. VII.. Csen-erv-uteza -J4. 

Megr ndelhetö: 
Lapunk kiadóhivatalában 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczi-ut 30. 
Ajánlja ugy eseplesi. mint mulomii/.riuie kitii-
lliiiMl alkalmas, legejyszelilbli Ijclmnlokcimiibil. 
jait. melyek \ . ker., Vúczi-nt ifi  l. sz.'nn alatti 
gyárban háriniknl' iizemllen megtekinthetők. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
:::üzemért::: 

Üzemzavarok kizarva'. Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül csekely benzinfogyasztás. 

13—14-éves flu  Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésreI 
Kétszáz darab ili- t.v.-l a Miigyanirszii 

bi'í molorokri'il! 

oooooooocoooooooooooooooo 

K A L M Á R n E N 6 E L 
, a MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA * 

Városi raktál : B U P A P E S T , ; - V " r ' " " r ' " ' : , ! 

V.,Lipót-köint 18.. , VI., UtEg-nlCía 19. 
Ajánlja u«:y cs^plő^é|«. mint inulouii ^unirf  Irp-
rgv>z«'rübb benzinmotor.mit, lnnzinlokomoliill-
jait, valmnint a/.ivó-pázmolorjiiit, melyek \ Li-
pói-körut !0. bármikor Üzemben meptokintlielnk. 

- - Teljes jótn:iás - -
kitünó oséplesórt! 
Ezen motorok firvi'nletes  járásunk és bámulatos 
• 'iiysz^rii szerkezeink folyt  An bármely lejrjárut-
lítnitlili ember által is n/onnulkíinnyen kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen. Olcsó árak rósBletfisetési  e 

A legjobb, legelterjedtebb es legol-
vasottabb budapesti napilap 

„AZ ujsAcr 
Terjedelme naponkint "JS—oldal. 
Cil nepnap 00- 100 oldal. — Hetenkint 
-Asszony" és .tiyermek" melléklet. 
K1 ö f  i z e t é s i ára: egy évre 'JS korona, 
félévre  14 korona, negyedévre 7 korona, 
egy hónapra '2 korona 40 fillér.  Megren-
delő ezíni: ,Az l ' jság" kiadóhivatala. 

Budapest, VII., Kakóezíiit 04. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E R T E S I T É S . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákoczi-utca 352. sz. alatti sajat házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olesó árak mellett pontosan elke-
sziteni. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Véglll a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  uzon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

>s. Csíkszeredában. Bájer Ferencz, nyerges és 
7- la 
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AGRÁR TAKAREKPENZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
0 0 0 CSÍKSZEREDAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

Osztálysorsjepek íMárusitó lelje. 
Uj persely-betét rendszer. 

Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
KI vállal tőzsdei megbizasokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
altalános biztosító társasagot" és 
eszközöl tűz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 51 

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától 
kezdodi'leg felévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglaló  részletfizetések  e'leneben 10-tól 
(iö évig terjedd időre 4' / „ alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú elózö kölcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat melleti. 

Takarékbetétekét naptól-napig 4"'0-al ka-
matoztat es azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt ny ujt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- es penzvaltó üilet min-

den ágával, u m.: vásárol es elad a legmeltá 
nyosnhh áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

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

r 
I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
M S â l î V â î t f f l I l E â l ,  , . á s a i fees.  8 0 Ö L 

A t & A S I V A X t m í K E É M S g & E F á J f  ftsa  £ k e i . — Ö L 

ALB A BITAIt¥®EÍESÍM  K Ő ^ & I T Q E itm t k e s « M  Ö L 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más arctisztatalanságok eltávolításán a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 

===== és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. = — 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csak 
harmat finomságotés  ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu. a hölgypor pec'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

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

31- 52 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-uiea 15. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födöanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . 

I r o d a : K a p u - u l e a 15 . 

Nyomatott ttavoboda József könyvnyomdájában, Csikueredabw, 1908 




