
XX. évfolyam. Csíkszereda. 1908. április . 1. szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B a v o b o d a J ó s s e f  könyv • és papirkereskedése, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések éa előlizetési dijak is küldendő!;. 

Telefou  hívószám 2. —— 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre fizetendő. 

FfcXLLOS  SZEIIKK.SZTU: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
CG Y VÉD. 

X ví Itt éri cikkek soronkint 
40 fillérért  közöltetnek. 

Megjelenik minden s s e r d á n . 
Elóffsetési  ar: Kpész évre a kor. (Külföldre)  12 k e . 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ' ó b b a n SBámittataak. 

Kéeiratok nem adatnak viasza. 

Válasz 
az „Őrszem" „Nem zülllk a párt" c. cikkére. 

A „Csiki Lapok" 13. számában egy 
vezércikket irtam és ebben röviden, álta-
lánosságban a 48-as Kossuth pártnak nem 
a párt elveihez méltó eljárását tettem kri-
tika tárgyává. 

Az .Őrszem"-ben Csedö István ügy-
véd névaláírással feleletkép  a fenti  cikkre 
egy hosszabb terjedelmű közlemény je-
lent meg. Erre kívánok válaszolni, nem 
mintha szükségét érezném, hisz az olvasó 
közönség amúgy is a maga értéke sze-
rint mérlegeli ezt, hanem csupán a nagy 
fokú  tévedésekre és a következetlen po-
litikai nézetekre akarok reá mutatni. Te-
szem ezt pedig azért, nehogy azt gon-
dolja a cikkiró ur, hogy hallgatásommal 
az ó helytelen felfogását  magamévá téve 
oktatását tudomásul veszem. 

Korántsem! 
Az első botlást már ott elköveti a 

cikk írója, amint a „Csiki Lapok" múltját 
ismerteti. Ugy látszik, hogy igen nagy ö 
benne a histórikai érzék! Örülhetünk, 
hogy nem vérbeli osztrák történész és 
igy nem írhat ebbeli minőségében ma-
gyar történelmet. Olvashatna a külföld 
gyönyörű dolgokat. 

A történeti igazság keresztre lenne 
feszítve! 

.Előre kell bocsátanom — úgy-
mond — hogy a .Csíki Lapok"-at, mely 
már 20 éve, hogy Csikvármegyében mű-
ködését megkezdette, az akkor Csikvár-
megyében alakulásnak indult 48-as függet-
lenségi párt intézői alapították volt meg 
s hosszasabb időn át ezen pártnak szol-
gálta érdekeit." 

Alapos információ  alapján kijelent-
hetem egész határozottsággal, hogy a 
„Csiki Lapok" kezdetben semmiféle  párt-
politikának az érdekeit nem szolgálta, 
tehát a 48-as függetlenségi  pártét sem; 
a vármegyének néhány lelkes és tekinté-
lyes polgára — köztük e lap felelős  szer-
kesztője — alapította, mint csupán tár-
sadalmi és közgazdasági heti lapot, csak 
később lett politikai lappá. 

Ennyit a történeti igazság kedvéért. 
E lap .politikai élettörténete" után 

a cikk a jelenlegi felelős  szerkesztő sze-
mélyével foglalkozik,  noha az irója kije-
lenti, hogy nem célja a személyeskedés 
s a tárgyilagosság érdekében kerüli az 
ütköző pontokat. Ez a következetlenség 
érthető, mert tulajdonképen ebben nyil-
vánul az álhistorikusoknál megszokott 
őszinteség. 

Mi tényleg a felelős  szerkesztő sze-
mélyét illeti, az igaz, hogy a 67-es poli-
tikának a hive. Ezt nyíltan hirdeti min-
denkinek, kulissza titkot nem csinál be-
lőle, 67-es volt mindig s jelenleg is az. 

Az elvhüségéért csak tiszteletet és 
becsülést érdemel. Hogy hivatott ellen-
sége lenne a függetlenségi  pártnak, még 
mindezideig nem nyilvánította, annyit 
azonban megengedhetünk, hogy annyira 
ellensége legyen ennek a pártnak, mint 
amennyire egy Kossuth-párti ember ellen 
sége a 67-seknek. Ez a józan ész lo-
gikája. 

Epébe mártott toll nem a cikkiró 
kezébe való, öntudatlanul önmaga pho-
tografiáját  tárja a nagy közönség elé s a 
végtére is ugy jár, mint az éhes farkas, 
zsákmányt keres, miközben csapdába 
kerül. 

Ami a lap politikai irányát illeti, 

minden egyes olvasója megmondhatja, 
hogy jelenleg pártérdeket nem szolgál. 
Én is, mint a ki e lapnál másfél  év óta 
dolgozom, határozottan állitoni ezt. Mikor 
belmunkatárs leltein, felelős  szerkesztőnk 
kijelentette, tekintettel a mostani politikai 
viszonyokra, pártpolitikát nem üzűnk. --
Ilyen kijelentés után fogadtam  el a munka-
társi megbízást. Azután írtam meggyőző-
désem szerint ugy — amint szivem dik-
tálta, menten minden pressziótól, teljesen 
érdek nélkül. Igy írlak mások is. Ha 
szükségét láttuk ostoroztuk a kormányt, 
máskor meg, ha a nemzet javára alkot-
lak, magasztalluk. Sőt azt merem mon-
dani az igen t. cikk írónak, ha talál egyet 
cikkeim közölt, a melyik 67-es érdeket 
látszik szolgálni, ugy a nyilvánosság előtt 
vágja a szemem közé megszégyenitéskép. 
Nyugodt vagyok e tekintetben, mert tu-
dom, nem talál. Egyébiránt a bírála-
tot más egyének részére tartom fenn, 
mert ugy látszik, hogy önnek a szem-
üvege nagyon homályos, vagy ha nem, 
ugy kaledioskopszerüleg működik. Csak 
ugy szórja össze-vissza a betűket és szá-
mokat, hol a 67-ból csinál 48-at, hol 
meg a 48-ból csinál 67-et. 

Csakis ilyen körülmények között tu-
dom magamnak megmagyarázni az .Őr-
szem "-ben tett kirohanását, mert a kriti-
zált vezércikknek minden egyes sorából 
kitűnik a színmagyar és következetes 
független  politikai érzés. 

Ez az érzés vezetett akkor is, mikor 
a balpártról említést tettem. Ez a párt 
még semini olyan dolgot nem müveit, 
ami a hazaárulásra engedne következtetni, 
tehát nem is törhettem pálcát felette,  de 
dicshymnuszt sem zengettem róla. Elfo-
gulatlanul, mentem minden érdektől, csak 
bírálatot mondottam. 

Az anyapárt kebeléből egy tábor 
vált ki, mely minden erejével küzd a ja-
vaslat ellen. Ez a lelkes tábor már párttá 
alakult. Korai  még véleményt  alkotni 
e párt működéséről,  annyit azonban 
már is mondhatunk, hogy létjogosultsága 
van. Azok az okok, a melyeket felhoz-
nak külön válásukért, mind el fogadha-
tók s hogy ezzel nem ámítják az orszá 
got az is bizonyos, nincs semmi alap e 
teltevésre. Fődolog,  hogy erkölcsi  a/a 
pon álljanak,  a köziiánti  önzetlen sze-
retet  vezérelje,  a személyi kultusznak 
mondjanak  örök  bucsut s akkor  talán 
még az ellenlelek  által  is tisztelt  ha-
talmas ellenzéki  párttá  fejlődhetnek. 

Ezt irtam a balpártról! 
Az önzetlenség az ellenpártnál is di-

csérendő dolog. Nemtelen az, aki ellen-
felében  csak gáncsot keres. 

Jól van! Megengedem, hogy a bal-
pártot lapunk pártfogásába  vette — hisz 
ez nem is valami rendkívüli dolog — 
de hogy, a nemzetiségek fanatizálását  (?!) 
is pártolná ? . . . no engedjen meg, ebben 
óriásilag téved. Nem is hiszem, hogy jó-
zan ésszel tette volna papírra ezen állí-
tását. Talán álmában látott valamit s en-
nek a hatása alatt, még mielőtt öntudatra 
ébredt volna, ugy félálomban  cselekedett. 

Igen? Igy az Ur megbocsájt önnek, 
mert igazán nem tudta, mit cselekszik! 

Amit a Kossuth pártról s különösen 
Kossuth Ferencről mondottam, azt most 
is fenntartom. 

Hát kérdem: hol van az megirva a 
Kossuth-párt prograinmjában, hogy a kvó-
tát 2 százalékkal emelni kell? hol van 
az megirva, hogy meg kell szavazni hatra-

vakra a közösügyeket, avagy hogy szájko-
sár szükséges a nemzet számára ?! 
Sehol! És mégis mindezt keresztül vit-
ték. Hol itt az elvhüség, hol itt a követ-
kezetesség ? 

Kérdem továbbá: összeférhető-e  egy 
Kossuth párti elnöki állás a Lipól-rend-
del ? Kossuth Ferenc, mint pártelnök es-
küt tehet arra, hogy „mindazt, ami az oszt-
rák császárság dicsőségének, biztonságá-
nak és gyarapodásának javára válhatik, 
erőimhez  képest  előmozdítom  és meg 
védelmezem  .. Ó felségének,  mint nagy-
mesternek legfelsőbb  parancsait követni 
logom  és azoknak mindig és mindenben 
eleget teendek" ! ? 

Ne ámítsanak bennünket! Egyszer 
már csak öntudatra kell ébrednie a nem-
zetnek ! 

Megengedem a/l is, hogy a viszo-
nyok annyira kedvezőtlenek, hogy a kor-
mányzás máskép nem lehetséges, mint 
ahogyan Kossuthék csinálják, kvótát kell 
emelni, közösügyeket meg kell szavazni 
stb. stb., de akkor ezt a szerepet töltsék 
be olyan államférfiak,  kiknek elveivel az 
ilyen kormányzati ténykedés megegyezik, 
de ne legye Kossuth Ferenc, a 48-as 
Kossuth pártnak az elnöke, ki még el-
vileg a dualizmusnak is ellensége volt. 

A nemzetet és a császárt is szol-
gálni egyszerre nem lehet! 

Eső után köpenyeg! Megtörtént, 
változtatni már a dolgon amugy sem le-
het. Viselnünk kell a következményeket! 

Egyik az, hogy Ausztria sok-sok 
időre biztositolta fölényét.  Meggyőződött 
arról, hogy még a nép bálványa, a füg-
getlenségi elvek előharcosa is könnyedén 
átvedlik udvari bohóccá, csak ügyesen 
kell a mézes-mázos madzaggal bánni. 
Meggyőződött arról, hogy a bálvány után 
a bálványozok is rohannak vakon s hü 
császár katonák lesznek. 

Jöhet idő, mikor újra talpra áll a 
nemzet, hogy vérrel szerzett jogainak ér-
vényesülést szerezzen ; ám de már ekkor 
csak félválról  beszélnek felülről;  mit akar-
tok ? megérett az ország a szolgaságra ; 
fel  van találva a meghunyászkodás se-
ruma, ti találtátok fel.  Igazuk lesz. Még 
védekezni sem bírunk. 

A másik következmény az, hogy a 
milliók jobbjainak szivéből a hit már tünófél-
ben van és nem sokára kivesz. Remél-
ték a jobbkort s akkor, mikor igazán a 
nemzet apostolainak vélt vezérek vállal-
tak tárcát, álmaik egyrészének megvaló-
sulását látták. Szörnyen csalódtak! Kínos 
volt a kiábrándulás. Eddig azt hitték, ta-
lán a 67-es alapon álló kormány paktál a 
dinasztiával, szivrepesve várták azt az 
időt, mikor a 48-as tábor többségre jut 
és a kormányzást irányítani fogja.  íme 
bekövetkezelt. Minden a régi, sőt a hely-
zet még rosszabodott. Most már kiben 
bizhatnak ezek az emberek, kikiöl vár-
hatják a nemzeti állam megteremtését? 

Óriási bün volt a nemzetet ennyire 
kiábrándítani és feltárni  a rideg valót. 

Számoljanak a bűnösök tettükért az 
Ur Isten előtt. Soha meg nem bocsájt 
nekik! 

Vájjon Kossuth Ferenc nyugodt lelki-
ismerettel elmondaná-e most, hogy neve, 
családjának hagyományai, kis gyermek-
korában szenvedett várfogsága,  44 évig 
tartott hontalansága, az a fogadás,  me-
lyet élete egyik leggyászosabb percében 
tett magában egy szellemnek, amely szent 
volt és szent lesz mindig előtte; az a 

fogadás,  hogy szolgálja hazája független-
ségének ügyét: mindez késztette arra, hogy 
quolát emeljen, közösügyeket szavazzon... 

hogy a nemzetet reményeitől meg-
fossza  ?! ? 

„Mutantur tempóra . .!" 
Dr. Benke Antal. 

A közigazgatási bizottság 
ülése. 

Kolvó IIÓ lii án tartotta rendes havi ülé-
sét a törvényhatósági közigazgatási bizottság. 
Az ülésen Kejér Sándor alispán elnökölt a 
tagok élénk érdeklődése mellett. 

A bizottság pártoló felterjesztést  intézett 
a ni. kir. kereskedelemügyi miniszterhez az 
iránt. hogy Tusnád község részére egy fogntu 
járat beállításává! postahivatalt engedélyezzen. 

A csíkszeredai kii. járásbíróság több-
rendbeli megkeresése folytán  Uusz Sántha 
J.inos gj imeshükki községi jf-gyzó  ellen köte-
les.-égséités és sulyo-abb beszámítás alá 
esó mulasztások miatt a legyeimi eljárás 
elrendeltetett s annak foganatosításával  alispán 
megbízatott. 

Bírtlia József  árvaszéki elnök az árva-
ügyforgalmáról  terjesztette eló negyedévi je-
lentését. melyet a bizottság jóváhagyólag tu-
domásul vett. 

A pénzügyigazgató havi jelentése kap-
csán dr. Krös Vilmos indítványozta, hogy a szé-
kelyudvurhelyí kir. pénzügy igazgatóság ketté-
választása, illetve a pénzügyiga/.gatóságnak 
Csíkszereda székhelylyel leeudó mielőbbi fel-
állítása tárgyában intézzen a bizottság a pénz-
ügyminiszterhez sürgős felterjesztést  8 meg-
felelő  épület építéséig ideiglenesen — esetleg 
a regi törvényszék épületében — kezdje meg 
működését. A felirat  szerkesztésével Kejér 
Sándor alispán, dr. Krös Vilmos és I'al Gábor 
bizottsági tagok bízattak meg. Szó esett arról 
is, hogy a törvényhatóság legutóbbi határo-
zatában felajánlotta  a pénzügyigazgatóság ré-
szére a vármegyei Vigadó-épületet. A bizott-
ság ezt nem telte magáévá, hanem I'ál Gábor 
és T. Nagy Iinrn hozzászólása után annak 
adott kifejezést,  hogy a pénziig}igazgatóság 
elhelyezésére a kormány mielőbb megfelelő 
épületet emeljen, annyival is inkább, mivel 
Csikvármegye majdnem egyertül áll az ország-
ban, mely a pénzügyigttzgatÓ9ágok felállítá-
sára vonatkozó törvény végrehajtását mai 
nap is nélkülözi. Éppen ezért a bizottság csuk 
segédkezet nyújt a felállítás  megvalósítására. 

Jeney László kir. ügyész a bizottságnak 
bejelentette, hogy a börtöuvizsgáló bizottság 
mult év juuius havában a fogházat  megvizs-
gálta s uzt a letartóztatottak számához viszo-
nyítva, elégtelennek találta. Ez okból felter-
jesztést intézett a ni. kir. igazsngUgyiuinisx-
terhez, hogy a fogházat  a bemutatott tervrajz 
és költségvetés szerint sürgőién bővíttesse ki. 

A tárgysorozat kimerítésével dr. Nagy 
Béni bizottsági tag több tárgyban interpellált. 
Így a kászoni községeknek telefon  és távirdi-
val leendő ellátása tárgyában. Az ínterpellá-
czióra az alispántól kielégítő feleletet  kapott 
mivel a felállítás  érdekében a miuiszterrel 
már érintkezésié lépett. A telefonhálózatnak 
a vármegye községi és körjegyzőségeinek szék-
helyeire való kiterjesztése iránt a kezdemé-
nyező lépések szintén megtétettek; engedé-
lyezés előtt azonban a költségvetési elöiráoy-
zatbnu kitüutetett összegek szabályszerű biz-
tosítósa szükséges. E végből kiadatott a köz-
ségeknek tárgyalás végett. 

Tárgyalás alá került ugyancsak dr. Nagy 
Béni bizottsági tag interpelláeziója folytán  a csík 
somlyói róin. kath. főgimnázium  áthelyezésé-
nek sokot tárgyalt kérdése. Az áthelyezés 
végre-valahára oly kedvező fordulatot  vett 



. ám. 

hogy bizton remélhetjük az építésnek még ez 
évben való megkezdését- A költségvetési ö 
szegbúi hiányzó 150,000 korom» olyképpen 
nyer fedezetet,  a főgimnázium  jelenlegi összes 
epületei 62,000 koronáért átadatnak u létesí-
tendő árva- és szeretetbáz részére. Az erre 
vonatkozó szerződések készen, aláirás ulatt 
vannak. A még szükséges 70,000 koronát ille-
tőleg pedig grór Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kijelentette, hogy azt 
az 1909-iki költségvetésbe minden körülmé-
nyek között felveszi.  Az épitkezés addig is 
a rendelkezésre álló összegekből megkezdhető 
lesz. Az épület részletes tervrajza befejezés 
előtt áll. 

A bizottság még megkereste a kórházi 
bizottságot, hogy a rendelő orvosi állás be-
töltése vígett olyképpen hirdessen pályáza-
tot, hogyha 2000 korona fizetéssel  és ellátás-
sal pályázó nem akadna, ugy ideiglenesei) uz 
állás szigorló orvossal töltessék be, mely eset-
ben a javadalmazás 1200 korona lenne azon 
feltétellel,  hogy az orvosi oklevél egy év olatt 
oz állás elvesztésének terhe mellett megszer-
zendő lesz. 

Véglll dr. Fodor Antal indítványára a 
bizottság elhatározta, hogy a vasúti góczpont-
nak Madélalváról Csíkszeredába leendő áthe-
lyezése iránt si kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszterhez sürgető felterjesztést  intéz, hogy a 
megváltoztatott vasúti menetrend lehetőleg 
már május havában életbeléptethető legyen. 

légre belépő-díj nincsen. Egy drb disz aranyszeg 
egyeseknek tetszés szerinti lizetéssel: egy drl) I. 
oszt anfnyszeg  egyeseknek 10 frank;  egy ilrb II. 
oszt. aranyszeg egyeseknek B frnnk.  Társulatok 
részére diszszegek készíttetnek "aranyból, melyeknek 
ára a társulatokra üizntik. — Kik az nj zászlóba 
szeget verni óhajtanak, jelentkezzenek ugy n hely-
beliek, mint a vidékiek, mihamarabb a bizottság-
nál, hogy a nevek vagy egészben, vagy kezdő be-
tűik a szegre véshetők legyenek. 

A bukaresti magyarság ünnepe. 
A „Bukaresti Magyar Társulat* 50 éves 

fennállásának  emlékezetére a román húsvét mind-
három napján, április hó '27. és 28-án főiua-
gasságu Schőnburg-Hortenstein János herceg cs. és 
kir. osztrák-magyar követ védnöksége alatt ünne-
pet ül. 

Ötven esztendő az örömek között is hosszú, 
nagy idő. Hát még a küzdelmek, a fájdalmak  és 
a nélkülözések közepette! Idegenben, ahol a ke-
nyérért való harc foglalkoztat  minden elmét és 
minden izinot, megélni, fenuállani  50 évig egy túr-
snlatnak, amely keuyeret nem nyújthat, védelmet 
nem adhat, csak magyar vultuuk ébrentartásán és 
a nemzeti ideálok kultuszán mliukálkodhatU'; való-
ban méltó dolog, hogy ünneplés tárgya legyeu. 

Ünnepük uem a hivalkodás ünnepe akar lenni. 
Nem dicsekedni akaniak, hanein erőt meríteni nj 
munkához. Szeretettel hivnak meg ezért  minket, 
hazánkban lakó magyarokat, hogy osztozzunk mi 
is az fik  örömeikben, hogy sírjunk mi is az ők 
bánataikon. S hogy megjelenésünkkel, érdeklődé-
sünkkel, irántuk érzett hontini szeretetünk kinyilat-
koztatásával emeljük ünnepük fényét 

Menjünk el tehát, kik elmehetünk, szeretet-
tel ölelnek magukhoz. 

Az ünnepség sorrendje a következő: 
I. Április 2ti-án este ismerkedés a Társulat 

dísztermében. 11. Április 27-én d. e. 11 órakor 
díszközgyűlés ugyanott a következő tárgysorozat-
tal: 1. Mymnus, énekli a M. T. dalárdája. 2. El-
nöki megnyitó, tartja id. Vízi Dénes elnök. 8. Ün-
nepi beszédet mond Márton Árpád, ref.  lelkész. 
4. Veress János jegyző felolvassa  a Társnlat rö-
vid történetét 5. Énekel a Buk. Magyar Dal- és 
Mükedvelő-kör. 6. Az uj zászló telavatása és a 
zászlószögek beverése. 7. Elnöki zárszó. 8. Itomán 
király-hymnus, énekli a Társulat dalárdája. 9. Hvin-
nus, énekli a közönség. 111. Április 27-én este fél 
9 órakor hangverseny a Társulat disztermében a 
következő müaomd: 1. Fohász, előadja a Magyar 
Társulat Dalárdája, harmouiumon kiséli Jánosits 
Antal, zongorán: * ^ * 2. Szaval Márton Árpád. 
3. Csánlai jelenetek, (Kirchner E.-től), zongorán 
előadja Fáy Kózsika. 4. Énekelnek a Dalárdák. 
5. Alkalmi felolvasást  tart Nemes Tóth Zsigmond 
a iL T. Dalárdájának közreműködésével. 6. Rá-
kóczy Ferenc Aodostón, melodráma. Előadja: líu! 
tár Emil, zongorán kiséri Jánosits Antal. 7. Sza-
val Vadas Anna. 8. Énekelnek a dalárdák. 9. Hap 
aodia. Zongorán előadja Jánosits AntaL 10. Hym-
nus, éneklik a helybeli dalárdák. IV. Április 2H-án 
déli 1 órakor bankett a Táraidat disztermében. 
Ugyanaznap este ö órakor szinielőadással egybe-
kötött táncmulatság az „Eforia"  disztermében. 
Szinrekeriil „Ocakay brigadéros", történeti színmű 
4 felvonásban,  irta -. Herczeg Ferenc. 

T u d n i v a l ó k . Ugy a hazából, mint a vi 
dékről megjelenni szándékozók felkéretnek,  hogy 
ebbeli szándékaikat, valamint a megérkezés pontos 
idejét aziveskedjenek bejelenteni a Kendező-bizott-
aághoz (Bukarest, Intrarea Zalomit 6. sz.), hogy 
az elszállásolásról, valamint a fogadtatásról  kellő-
képpen gondoskodni lehessen. — Az ismerkedési 
estélyre helybeliek csak meghívóval jelenhetnek 
meg. Kik meghívót nem kaptak, de igényt tarta-
nak hozzá, jelentkezzenek a Rendezőbizottságnál. 
A szinielőadásra kttlön szinlapot nyomat a bizott-
ság. Bukaresti honfitársainkat  tiszteiette) felkéljük, 
hogy a mennyiben tehetik és hajiandik vidékről 
és a hazából jövő vendégeket elfogadni  -. szives-
kedjonek ezt a bizottság tudomására hozni. A vi-
dékről éa a hazából jövő vendégek szives figyel-
mébe ajánljak, hogy a megérkezés alkalmával 
Rendezőbizottságunk néhány tagja állandóan 
állomásnál leaz, kik kék piros szalaggal ellátott 
jelvényeiktől könnyen felismerhetők.  A diszközgyü-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kölcsönös áthelyezés. A földmive-

lésügyi miniszter Kertész Istvánt » csíkszeredai 
föltlinives  iskola kertész tanítóját saját kérel-
mére Csákovárra helyezte. Bágyi József  ker-
tésztiinitót Csákovárról a csíkszeredai fiiltlmí-
ves iskolához helyezte át. 

— Halálozas. Zuriecsi Znreczky Amália 
úrnő életének 88 ik évében, folyó  hó 12 én 
elhuuyt, Csíkszeredában. Temetése folyó  hó 
14-en ment végbe nagy részvet mellett. 

— Befejezett sajtóper. Bartalis ngost 
járási főszzolgubiró  tudvalevőleg a marosvá-
sárhelyi törvényszék előtt sajtópert indított 
volt Keck Sándor ellen u kézdivasárhelyi „Szé-
kely Újság- líMJli. évi ü2. számában megjelent 
küzlemeny iniutt A niult deczember 9-ere ki 
tüzUtt tárgyalást — mint annak ídejen közül-
tük vádlott meg nem jelenese miatt el kellett 
halasztani. Az ujabban, vádlott elővezetésével 
elrendelt tárgyalas folyó  hó H all tartatott meg, 
melyen vádlott töredelmesen beismerte és ki-
jelentette, hogy az általa irt rágalmazó czikk-
lien foglalt  állítások valótlanok s hogy azokat 
másuk, nevezetesen a Bartalis ellenségeinek 
rosszakaratú biztatására irta es ezért ö Bar-
talis főszolgabírótól  uz eküdttiiróság előtt űu-
nepélyeseu bocsánatot kért. — Nevezett fő-
szolgabíró az elegtetel ezen határozott formá-
jával megelégedvén, vádlott megbüntetését 
nem kívánta, mire az eljárást megszüntette. 

— Az országgyűlési kepviselöva 
lasBtok nevjegyzakenek összeallitasa. A 
megyei központi választmány az országgyűlési 
képviselóvalasztók jövő évi névjegyzekének 
ideiglenes összeallitasa czéljából folyó  hó 14-én 
Kejer Sándor alispán elnöklete mellett ülést 
ti.rtott. Az i.lés tárgyát képezte a gyergyó-
szentmiklusi, karczl'ulvi, csíkszeredai es csik-
szentinártoni választókerületekben működött 
összeíró küldöttségek beérkezett munkálatai-
nak felülvizsgálása,  hogy az ideiglenes uev-
jegyzék összeállítható legyeu. £ tárgy azouban 
egy üK-seii kimeríthető nein levén, a választ-
mány a szükséghez mérten fulyó  hó 18-ig 
folytatólagos  ülést tart. A névjegyzékbe leendő 
felvétel  iránti igény jogosultság bejelentése most 
legalkalomszerübb. 

— Halálozás. Xagy Kerencz 48-as lionv. 
őrmester 83-éves korában április 12-én Fitó 
don meghalt. Az ősz veteránt mindenki sze 
rette és becsülte s vitézi tetteiről uz egész 
környék meséit. Halálát kiterjedt rokonsága 
és nagy családja gyászolja. 

— A tusnádi sporttelep. Megemlé-
keztünk már arról, hogy Tusnádfürdőn  » filrdó-
igazgatóság és a környékbeli mágnás tarsa-
sag egy sporttelep létesítését határozta el 
Az elhatároíast csakhamar követte u tett i". 
amennyiben ma már a sporttelep építkezése 
serényen folyik  és igen előrehaladott stádium 
bau van. A sporttelep középpontján emeletes 
kőépület lesz, amely kiirül öt tennisz-pályu. 
labdarugó és atlétikai versenypálya lesz. Az 
egész telepet tó környezi és igy bő alkalom 
kinálkozik uz úszásra és az evezésre is. Az 
épületben teljesen fölszerelt  torna- és vivó-
helyiség és különböző játékszobák lesznek, 
amelyekben ping-pong, billiárd és sakk ked-
velói szórakozhatnak. Középpontja lesz azon-
kívül a sporttelep a tusnodvidéki turisztiká-
nak és különösen a világhírű Szent Anna-tóhoz 
való kirándulásokat rendszerésitik, ahol egy 
turistaházat épitenek. A sporttelep igazgató 
ságu átiratot intézett az összes magyar sport-
szövetségekhez, amelyben felkéri  őket a nyár 
folyamán  rendezzenek versenyeket a sport-
telepen. Ennek megvalósulási) az eddig erősen 
szunnyadó erdélyi Bportélet föllendülését  je-
lentené, ami minden sportbarátnak i^az örö-
mére fog  szolgálni. A sporttelep megnyitása 
miuden bizonynyal ez év juniusáhan lesz, nagy 
sportünnepségek keretében. A sporttelep léte-
sítésére egyelőre 200,000 koronát fordítanak 
s azt a legelőkelőbb luxussal rendezik be. 
Maga a pavilion 50,000 koronába kerül. — 
Magunk részéről igazán örülünk Tusnádfürdő 
rohamos emelkedéséit. Elérkezett az idő. hogy 
valuhára a székely fürdők  is az őket meg-
illető helyre emelkedjenek s az idegen for-
galmat az országban emeljék. Tusuádfürdő 
nagyszabású berendezkedéseivel ezt nemesük 
a nyári időszakra biztositj*, hanem épp ugy 
mint a Tátrában, meg lesz télen is mindazon 
szórakozás, mi egy legelsőrendü fürdőtől  meg-
kívántatik. Mágnásaink körében már is élénk 
érdeklődés mutatkozik a filrdő  fejlődése  iránt s 
bizton remélhető a román arisztokraczia me-
legebb érdeklődése is u közeljövőben. 

— Bérmélási czédulák, valamint bér-
málási jegyzőkönyvek és bérmaajándékok, 
u. m.: imakönyvek, olvasók, táskák, levél-
papírok  stb nagy választékban kaphatók Szvo-
boda József könyvkereskedésében Csíkszere-
dában. 

— A vármegyei tisztviselők elő 
léptetese. A kormány már ismételten ineg-
igerte, hogy a vármegyei tisztviselők fizetését 
megjavítja olyképp, liogv azoknak fizetése  az 
állami tisztviselők fizetésével  egyenlő legyen. 
Mint értesülünk, a kormány ezt az igéretét 
most beváltja, amennyiben 1909 január else-
jétől kezdve, nz összes vármegyei tisztviselők 
egy fokkal  nagyobb rangsorba fognak  előlépni. 
A tervezet most a pénzügymisztériumban van 
átvizsgálás végett 

— A kolozsvári közjegyzői kamara 
közhirré teszi, hogy nz áthelyezett Kovács 
Lajos gyergyőszentmiklósi kir. közjegyző iro-
dája részére hivatalból helyettessé dr. Fodor 
Antal csíkszeredai kir. közjegyzőt rendelte ki. 

— Apponyi legújabb rendelete. A 
Kézilivasárhelyen fenálló  állami polgári leány-
iskola, mely eddig szerény viszonyok mellett 
tartotta fenn  magát, a kultuszminiszter intéz-
kedése folytán  lendületet nyert. Apponyi 20000 
koronát, esetle: nagyobb összeget is hajlandó 
egy uj épület felépítésére  fordítani.  Az uj is-
kolaépület iiiteniálmsal lesz ellátva, miáltal a 
távolabb lakó Bzülók leányai teljes ellátással 
vehetők fel  uz intézetbe. 

— Alispmválasstás Szekelyudvar-
helyen. A m kir. közigazgatási bíróság tudva 
levóleg megsemmisítette a székely-udvarhelyi 
alispánválasztást s annak ujabb megtartását 
rendelte el. Az uj választás lő re tií/.ték ki 
eddiz uem tapasztalt érdeklődés in -llelt. A 
pályázati 'határidő már lejárt s ennek ered-
ménye meglepő, mert nem kevesebb, múlt 
tizeniiten adták be pályázati kérvényeiket az 
ülispáni állásra. Pályáztak : dr. Damnkos An-
dor, dr. Sebesi Jankó volt 111. aljegyző, dr. 
Demeter Lórincz. dr. Gyarmathy Dezső, Golt-
liárd János, dr. Keitlt Kerencz, Gálffy  Kálmán, 
br. Orbán János. dr. I'aál Árpád. dr. l'á'ffy 
Jenő, dr. Palffv  Kerencz, Szabó Gábor. Szabó 
Nándor, Vájna Miklós és dr. Valentsik Ferenc 
Ugy értesültünk, hogy a sok pály ázat dacára 
dr. Valentsik Kerencz jelenlegi tiszti ügyész 
egyhangúlag megválasztása bizonyosra vehető 

— A kolozsvári püspök beiktat is. 
"Április 7-en délelőtt kezdődött meg ,-iz erdélyi 
ev. ref.  egyházkerület rendkiviili kiizgylllést, 
melynek feladata  a/, elhunyt Bartók piispök 
emiekének kegyeletes ünneplése és az uj püs-
pök : Kenessey beiktatása. Az ünnepi közgyű-
lésén megjelentek : Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter képviseletében Bánffy 
Miklós gróf,  Kolozsmegye főispánja  és szá-
mos egyházkerület képviselője. A közgyűlést 
br. Bánfly  Dezsó nyitotta meg. Ezután a köz-
gyűlés résztvevői testületileg átvonulta'; a 
bell'arkasutczai templomba, ahol gyásziinne 
pély folyt  le néhai Bartók piispök emlékeze-
tére, akinek családja is jelen volr. A gyűle 
kezet éneke utáu Kenessey Béla püspök mon-
dott imát, mire a Kolozsvári dalkör énekelt 
majd Nagy Károly teologiai tanár nagyhatású 
emlékbeszédit mondott nz elhunyt püspökről. 
A gyásztinnepélyt ismét a gyülekezet éneke 
zárta be. Délután 4 órakor folytatták  a gyű-
lést és megválasztották az egyházkerületi 
főjegyzőt.  Az abszolút többséget kilenczven-
liat szavazattal Nagy Károly kolozsvári teo 
logia tanár nyerte el. Másnap, azaz 8-án ik-
tatták be az uj püspököt: Kenesscyt. Az 
ünnepség Péter Károly lelkész imájával kez 
(lóilött. majd egyházi énekek hangzottak el 
és azután Baksay püspök mondta el a beik 
tató beszédet, majd megáldotta az uj püspö 
köt, aki letette az esküt. Az uj püspök egy-
házi beszéddel mondott beköszöntőt, inire a 
beiktatás ünuepe véget ért. Délután a központi 
szállóban ünnepi díszebéd volt. 

— Szinelőadassal egybekötött táno-
estely. A csiktusuádi polgári olvasókör folyó 
hó 20-án (húsvét másodnapján), szinelőadással 
egybekötött táuczestélyt rendez, mely alkalom-
mal színre kerül a „ Az Ördög mátkája* három 
felvonásos  népszínmű. 

— Uj rend a katholikus eljegyzé-
seknél. A katholikus eljegyzések érvényes-
sége és házasság formája  dolgában folyó  év 
húsvét vasárnapján uj rend lép életbe. Az uj 
rend megállapítja, hogy nz egyház előtt csak 
azon eljegyzés érvényes, amely a plébános, 
vagy két tanú jelenlétében irott szerződés ut-
ján történik; n szerződést a feleknek,  a tanuk 
és a plébánosnak alá kell írni. Ha az egyik 
léi irni nem tud, három tanú kell. Az eljegy-
zési szerződést a plébánia irattárában őrzik 
és egy külön úgynevezett eljegyzési anya-
könyvbe bejegyzik. Az idén április 19-étól 
kezdve tehát csnk uz uj rendelet és előírás 
szerint kötött eljegyzéB lesz jogérvényes, vagyis 
csuk ilyen hozza létre a következő eredményt: 
bármily más személyekkel kötendő házasság 
tiltó akadályát, sót bontó akadályt, más el-
eijegyzés megkötésére, köztisztességi bontó 
akadályt és végül kötelezettséget és jogot a 
házasság megkötésére A tisztán magánjellegű 
eljegyzést a rendelet nem tiltja el, csak az 
egyház követelményeitől fosztja  meg. A há-
zassági akadály ok alól való felmentést  a meny-
asszony plébánosának kell kérni A piispök 
vagy plébános ezután csak luitározottuu meg-
jelölt papnak adhat felhatalmazást  az eske-
tésre és pedig csak saját plébániáján, illető-
leg a püspök csakis saját egyházmegyéjének 
területén belül. 

— A Tulipán-Szövetség és a hús-
vét. A húsvéti tojások kedves magyar divatja 
sok régi magyar népszokással együtt talán 

csak egy-két félreeső,  eldugott faluban  el 
már. A magyar népies művészetnek az a faj-
tója m e l y «húsvéti tojásokra hímezte ra a 
maz'a ősi ornamentumát, a magyaros virag-
disft,  vagy az alkalmi megemlékezesnek ezer 
fâjte  jelkepezését, ez a félig  játékos, felig 
művészi hajlandóság elkallódott, vagy leg-
alább is kiveszőfélben  van A berzsennyel 
színesre festett,  tűvel virágosra karcolt hímes 
tojások divatjukat multák, talan egyik-maatk 
almárium fiókjában  nagyanyáink oriznek .e-
lólük emléket, régi, szép husveü P®kb°': 
Ma színes selyemből, cukorbol készült gyár 
holmi a magyar húsvéti tojás, ex is javareszt 
idegenben készül, Ízlése, díszítése, inatertaja 
sem a miénk, mi csak az árát fizetjük  meg 
hn kedveskedni akarunk vele valakinek. A 
Tulipán-Szövetség, a magyar asszonyoknak ez 
a lelkes egyesülete, a mely minden alkalmat 
megragad, uliol ötlettel, leleiuényesseggel, a 
mához alkalmazkodó gyakorlati erzéssel segít-
het a magyar ipar ügyén, most, a közelgő 
ünnepek alkalmából, a húsvéti piros tojások 
jegyében csinál propagandát és szerez hasz-
not a magyar uepiparnak. Az egyesület Sal-
zer J. budapesti (.Hajó utca 10 sz.) cukrász-
kellékek gyárában masryaros izlésli, úgyneve-
zett Csicsóné szö>ettél bevout húsvéti tojáso-
kat készíttetett, mindenféle  nagyságban. Az 
igy készült újfajta  himesek nagyon csinosak, 
szemnek tetszők és magyarosak. A húsvéti 
ünnepek alkalmából bizonyára kapósak is 
lesznek, a mi annál inkább óhajtandó, mert 
minden krajcárnyi haszuukat a magyar nép-
ipar támogatására, anyagi fölsegitésere  fogja 
fordítani  a Magyar Védő-Egyesület. A Gerbaud 
és Kertész Tódor-féle  üzletek kirakataiban 
már meg is jelentek ezek a magyaros hús-
véti tojások, minél több kél el belőlük, annál 
több jut a magyar népipar céljaira 

— Magyar ifjak  felvetele  katonai 
ak&démiakba. A honvédelmi miniszter az 
lUOÖ'J-ik iskolai uvre pályázati hirdetményét 
közölte a vármegyei közönségével a hadsereg 
katonai nevcló- es képző intézetében magyar 
honos ifjak  részére fenntartott,  valamint a ka-
tonatiszti árva fiuk  és a katonatiszti leányok 
nevelő intézeteiben betölt üidó h 'lyckre. ü sze-
rint a hadsereg katonai akadémiáiban és reál-
iskolaiban a jövő 1903/9-ik iskolai év kezde-
téi', magyar honos ifjak  részére összesen 325 
hely íog rendelkezésre álllani és ezek a Kő-
szegen és Marosvásárhelyeit, esetleg ideigle-
nesen a Kismartonban letezö .utmui ulreál-
iskolák 1., II., 111 és IV. évfolyamaiban,  a 
miiliriscli-weisskircliciii katonai főreáliskola  II. 
es III. évfolyamaiban,  vegr ; a bic-tujhelyi Te-
rézia katonai akadémia 1-ső évfolyamában  lesz-
nek betnldendók. A 325 helyből 70 esik a 
bécsújhelyi Terézia katonai akadémia és a 
inödlingi katonai műszaki akadémia I. évfo-
lyamara ; 255 hely pedig a katonai alreálisko-
lákru, valamint csekély számban a mahrisch-
weísskircheni és kismartoni katonai főreális-
kolákra. A betöltendő helyek részben a Közfis 
hadügyi tárczából javadalmazott kincstári, rész-' 
ben magyar állami alupitváuyi, rÓBzbeu pedig 
fizetéses,  fellizetéses  és magáu alapítványi he-
lyek. Az adományozást kérő folyamotlványok 
a hadsereg kiegészítési kerületi, tér- és had-
testparancsnokságai által, 1908. május hó 15-ig 
(magán alapítványi helyekre 1908. évi április 
lió 30-ig) fogadtatnak  el. A következő 1908/9. 
iskolai ev kezdetén u fiumei  cs és kir. hadi-
tengerészeti akadémiában előreláthatólag 35 
egcszen ingyenes és féldijinentes  kincstári, ille-
tőleg fizeteses  és alapítványi hely fog  betöl-
tetni, melyek adományozása iráuti kérvények-
nek legkésőbb junius hó 30-ig a közös had-
ügyminisztérium tengerészeti osztályához kell 
beerkezniök, mivel az elkésetten beérkezők 
nem vétetnek figyelembe.  Az érdeklődők figyel-
mét felhívjuk  a hadvezetőség e pályázati hir-
detményeire, melyekkel fokról-fokra  nagyobb 
teret nyit a magyar ifjaknak  a hadsereg és 
haditengerészet kötelékébe való belépésre és 
pedig eredményesen, mivel az időnkint meg-
jelenő kimutatások tanúsítják magyar iljaink-
nak rohamosan emelkedő számát. Ujabban 
haditengerészetünk is figyelemreméltóali  van 
képviselve magyar ifjúink  által, kik kitűnő 
tengerészeknek bizonyulnak s hadvezetőiak a 
leguagyobh elismeréssel szólnak róluk. A pá-
lyázati folyamodványok  szabályszerű felszere-
lésére és beadására vonatkozólag részletes fel-
világosítások megtudhatók az alispáni hivatal-
ban, hová u hirdetmények a napokban érkez-
tek be. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Tekintetes Szerkesztő Url 
S. e.-uek a „Székelység" lG-ik számá-

ban hozzám intézett uyilt levelére a vizsgálat 
befejezéséig nem felelek. 

A na»y közönség tájékoztatása végett 
azonban megjegyzem, hogy az átadáBi jegyző-
könyvet azért adtam közre, hogy megtudja 
belőle mindenki,  miszerint jelenlétemben csak 
n terület  határok  járultak be és azt, hogy 
íőrzBenkinti  kijelölést  én nem végeztem. 

Jelenlétemben csak egy néhány, 20 drb-
nál azonban semmi esetre sem több, oly töres 
jelöltetett ki, mely lábon állva hamarosan Iti-
Bzáradt volna. 



Április 15. C S I K I L A P O K 16. szám. 
Kötelességem megmondani, hogy n szél-

döntött foltok ugy néztek ki, mint legnagyobb 
jégverés  illán egy kenderföld 

Tény az, hogy n jelenlétemben kijelölt 
törzsek árát in tartozik vállalkozó megfizetni, 
uzok tehát nem minden ellenérték nélkül je-
löltettek ki neki. 

Tény az, hogy ba a jelenlétemben kije-
lölt törzsek tényleges értéke nagyobb azon 
összegnél, melyet vállalkozó azokért fizetni 
tartozik, a különbözetért vagyon: felelősséggel 
tartozom. 

Nein vitatható el az sem, hogy fegyelmi 
vétség vagy büntetendő cselekmény miatt 
nem vagyok feleletre vimhaló, de ez iigyhen 
csak az 1907. év november 14-ik napján tör-
téntekért. 

Csíkszereda,  1008. április hó 14 én. 
Diijbuknl  Jukub. 

KÖZGAZDASAG. 
Értesítés. 

A Csikvármegyeí Gazdasági Egyesület 
értesiti a tagokat, hogy a takarmany ^tó-
magvak megerkeztnk s az egyesületi irodában 
(vármegyeház) naponta a délelőtti órákban a 
jelentkezőknek kiosztatnak. Lóheremag kilo 
gramja 2 kor. 2 lillér, lucerna klgrmja I kor. 
62 fillér.  Eekendorfi  Bárga vagy vörös takar-
mányrépáimig klgrmja üti tiiler. I'jedeti rigai 
lenmagklgramja 20 lillér. Távol lakó tagoknak 
ha levelevó-lapon szükségletüket bejelentik, a 
magvak postautánvélellel is iiicgkiildetnek. 
Egy tag minden nuigból csak 10 klgraniot kap-
hat a lennelibi árban, azonfelüli  mennyiség 
csak a rendes árban kiildlictó. E- pedii lolien-
2 kor. 20 lillér, lucerna I kor. 7'J tiiler, répa 
75 lillér, leninng 22 filléreit. 

A „Hermea" Magyar Általános Váltóüilnt Iléai-
T t a j t i m i á g , Badapeat, heti jelentése a töude-

forgalomról  éa a pénspiaoróL 
Budapest, 11108. április 9. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  heten inkal>l> 
gyengének mondható, mivel .1 piacra került 
papírok vételkedv hiauyaban csak alacsonyabb 
árfolyamok  mellett vo.tak eladhatók. Kunek 
oka f"kep  azon körülményben keresendő, liogy 
a Németországban és nálunk n-mell hivatalos 
kamatláb leszállítás mindeddig nem köveiké-
nél! be és a nagyközönség ériékpapii-jitiiiuk 
vásárlása eszközíesevel inkább ezen kamat 
mérséklések időpontját óhajtja bevárni. 

A forgalom  részleteire áttérve jelentiük, 
hogy nz összes bankrészvények, valamint a 
bánya értékek és a helyi közlekedési vállala-
tok részvényei kisebb-nagyobb árcsökkenést 
szenvedtek, továbbá visszaesést szenvedett a 
4 százalékos magyar koromijáradék is, mely-
ben külföldi  oldalról is történlek eladások. 

Ellentétben a mi tőzsdénkkel a bécsi 
tőzsdén-kiindulva az alpesi bánya részvények 
áremelkedéséből barátságos hangulat uralko-
dott és lényegesen szilárdabban alakult a 
tőzsde Berlinben is, ahol a német tőzsde-tör-
vény reformálása  adott az ér'ekpnpir-piacuak 
impulzust. 

A pénzpiac helyzete nálunk változatlan 
és nem szenved kétséget, hogy amennyiben a 
német bnnkkamatláb leszállitiatik. az osztrák 
magyar bank is fogj»  hivatalos rátáját mér-
sékelni. 

A hét nevezetesebb árfolyam  változásai 
a következők voltuk: 

ápr. 2. ápi.9. 
4 százutékos m. korona j&radélc 94.— 93.65 
magyar hitel részvény 732.— 749.— 
magyar jelzáloghilclbanh részvény 432.— 427.— 
rimamuráuyi vasiDfl  részvény 560.— 558.— 
salgótarjáni bdazéubáoya részvény 573.— 574.— 
osztrák magyar államvaant részvény 684.50 683.50 
bpesli ktanti vaspálya részvény 560.— 555.— 

Bikavaaár éa kiállítás. 
A csíktnegyei  Gazdasági Egyesület által 

rendezett ez évi huszadik bikavásár április 8-án 
Csíkszeredában szép eredménnyel folyt le. A 
vásárra és kiállításra  86 drb tenyészbika haj 
tátott fel, melyek kö/ül Likl Károly kerüleii 
állattenyésztési felügyelő u vármegyei közsé-
gek részére 10 számlékos árkedvezménnyel 
32 drb bikát vásárolt meg. A legmagasabt 
blkaár 800 korona, a legki-ebb 360 korona 
volt. A kiállított  bikák közlll a magántenyész 
tók első diját Jakab Ferenc szentiinrei lakos, 
a második dijat Balló Ferenc szentimrei lakos, 
a harmadik dijat Bíró  Antul szépvizi lakos 
nyerte el. A községi bikák közt az elsó dijat 
Csíkszentkirá'y  község, a másodikat Csicsó 
község, a harmadikat Tuplocza község kapta. 
A vásár a gnzdnközönség kiváló érdeklődése 
mellett folyt le. A szomszéd vármegyékből is 
pzámos bika hajtatott fel, melyek nngyobbára 
mind eladattak. A vásár Ügyét az állattenyész 
tési kerületi felügyelő közreműködésével a 
gazdasági egyesület állattenyésztési szakosz 
tálya Nagy Imre elnöklete mellett intézte, mely-
nek tagjai közül Keresztes Antal kir. állator-
vos mint e'ő.idó. Bat» János, B.ilázs Dénes. 
Csiszér József, Kovács János, Sáodor Gergely 
Tompos János, szakosztályi tagok, továbbá 

Révész Gyuln törvényhatósági kir. állatorvos 
és Imreh Béla a szomszéd Hároniszékvárme-
gyei mezőgazdasági elóadó működtek közre. 
21 drb tenyészigazolvánnyal nem biró és fe-
lülvizsgálatra állított bika közül lö-nek ada-
tolt ki teny észigazolvány. 

302-908. vhtö. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102 §-n éneimében ezen 
nel közhírré leszi, hogy » csikszi-rcd.ii kir. 
járásbíróságnak 1908. évi Sp. II. 101-8. 
szánni \égzése következtében Bájer Ferencz 
csíkszeredai lakos javára néhai R mez János 
hagyatéka ellen 234 korona nti fillér  s járu-
leka erejéig 1908. évi márczius lió 21 éli l'o-
galiatosiioit kielégítési végrehajtás utján le- es 
l'elii'foglalt  és 4130 koromra becsüli kóvetke/.ó 
ingóságok, u. in.: bútorok, szekerek, lakar-
many stb., sth. ny ilvános árverésen eladainak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908 évi V. Sp II. 101—8. számú 
végzés» folytán  234 korona öli fillér  tőkekö-
vetelés, ennek 11)08. évi január hó 29. n ipja-
tól járó 5 százalek kamatai, V, "/» váltódij és 
eddig összesen 97 kurona 20 tillerheii bíróilag 
már nii'gállapilott költségek erejéig a karc/, 
falvi  plébánián vagyis végrehajtást szenvedeti 
v.ilt lakásán leendő nr'gtarta-ar.i 1908. evi 
április bo 31 ik napjaDak delelotti ' -12 
ornja határidőül kilii/.eiik s ahhoz a vi nni szán-
dékozók ezennel oly III «jegyzéssel hivatnak 
meg, liogy az i rintett ingóságok ezen ár-
verésen az 1881. évi LX. t-c 107. és 1(18. 
5-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fcliill'ojaltallak  és azokra ki-
elegilesi jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javara is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi április hó 
6-ik napján. 

Molnár Snndor, 
kir. Iiir vó^reliajló. 

44ö—908. sz. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszeiiikirályi közbirtokosság nevé-

ben alulírottak ezennel közhírré teszik, liogy 
a birtukosság tulajdonát kepezó -Su^ófeje" 
icv'ii erdórészekln'11 Uzi-nit. rv szerint esed-kes 
negtak:iritolt 42-5:1 kat hold terül tü, becslés 
szer nt 77!I8 III* gömbolyii luuz haszna lejiyó 
afi,  851 m' luez fenyőkérgei,  908 ina IVnyö-
tiizilát tartalmazó fakészletet  üt)">Ot kor., azaz 
itvcnczeiötszáz korona kikiáltási albán 1908. 
év május hó 21-én délelőtt 9 órakor a község-
házánál megtartandó zárt Írásbeli aj ubiltal 
egybekötött nyilvános nrveivseii a legtöbbet 
ígérőnek el fogja  adni 

Árverezők az árvi r. sl vezető elnök ke-
zéhez még az árveres megkezdése elölt a ki-
kiáltási ái- 10 százalékát bánatpénzképpen kö-
telesek letenni. Az egy koronás bélyeggel el-
látott írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott 
összeg 10 százalékának megfelelő  összeggel 
vagy óvailéképpes értékpapírral látandók el 
és abban kijelentendő, liogy ajanlaitevó az ár-
verési és szerződési feliek-leket  ismeri, azok 
mik magát aláveti. 

Utoajánhlok nem fogadtatnak  el. 
Az erdő fatömege  becseriékeii alul el-

adatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek,  va-

lamint a becslésre vonatkozó közelebbi ada-
tok a községi elöljáróságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikszentkii'ály, 1908. ápril. 12. 
Cseh Karoly, Simon Ádám, 

jegyző. 1—2 t-lnüli. 

2702—908. tkvi. szám. 

Hirdetmény. 
A magyar királvi Igazságügy-miniszter 

1906. julius hó 6 án 14114/906. I. M. I. szám 
alatt elrendelte, hogy a csikszentmártoni ki-
Jályi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság-
hoz tartozó Csikszentimre község telek jegy-
zökönyveibe felvett  mindazon ingatlanokra 
nézve, » melyekre az 1886. XXI. törvény-
cikk az 1889. XXXVIII, törvénycikk és az 
1891. XVI. törvénycikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának In-jegyzését rendelik, az 1892 
XXIX törvény'cikkben szabályozott eljárás és 
ezzel kapcsolatban a t lekjegyzőkönyvi be-
jegyzések helyesbítése foganatosittassék. 

E célból a helyszíni eljárás a nevezett 
községben 1908. evi május hó 1-en fog 
kezdődni. 

Ennélfogva  felhivuliiak  : 
I Mindazok, akik a telekjegy zoköny vek-

ben előforduló  bi ji-g,z,-S"kr<> nézve okailatolt 
elöierjes/test kivannak tenni, hogy a telek-
könyvi hatóság kiküldöttje elolt a kiiüzött 
halarnapon keztlódó eljárás folyama  alatt je-
lenjenek mê  és az előterjesztéseiket igazoló 
okiratokat mutassák fel. 

'2  Mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra»* 18811. XXIX. türvéincikk lő-18. 
és az 1889 XXXVUl törvénycikk 5. ti 7. es 
9 § ai értelmében adatokat megszerezni ipar-
kodjanak es azokkal i;ényeiket a kiküldött 
előtt igazoljak, avagy oda hassanak, liogy az 
átruházó telekköny vi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kikii'dött elölt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyt 
Ily ilvanitsa. mert különben jogaikat ez-il az 
uloii ni ni érvényesíthetik es a bélyeg es ille-
ték elengedési kedvezménytől is elesnek. 

I 3 Azok, kiknek javára tény leg már meg-
szűnt követelési-e vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyét) jog van ny ilvánkönyvileg be-
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
heli ingailanok tulajdonosai, liogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, liogy 
törlési enged dy ny ilvánítása végeit a kiküldölt 
előtt jelenjenek illeg, mert elleneseiben a hé-
lyegnieiilesseg kedvezményétől elesnek 

A királyi járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatósága. 

Csikszeiitmárton, 1908. március hó 18. 
Gözsv Péter, 

3—3 kir. járúsliiró. 

Sz. 180-1908. (1-3.) 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsouiortán közbirtokossága részéről 

közhírré tesszük, liogy a nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és Sulcza völgyére 
hajló Kövessarok erdorész mintegy 35 kat. hold 
kiterjedésű területen levó és 2öö88'5 m'-re 
becsült luczfenyő  haszonfa  eladása iránt Csik-
csouiortán községházánál 1908. évi május 4-én 
délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlattal egy-
bekötött nyiit szóbeli árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184,180 korona legyszáz-
nyolczvannégyezer egy százny olczvanöt i korona. 

A kikiáltási ár 10 szazaleka banatpénz 
képpen az árverési biztos kezéhez leteendő 

Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok szintén 10 százalék bánatpénzzel 
vagy megfelelő  óvadékképes értékpapírral 
látandók el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri és magát azoknak aláveti. 

UtÓRjónlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltetelek  és a becslésre vo-

natkozó közelebbi adatok u csíkszeredai ni kir. 
erdógonilnokságnál és » közbirtokosság elnö-
kénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csíkszeredai 
m. kir. erdőgondnoksáj elizetes engedélyével 
eszközölhető:,'. 

Csíkszereda, 1908. április hó 9. 
Péiay Andris, Fsreacz János, 

birt. jegyrf.  bírt, eluSk. 

551—908. krj. szám. 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszeutinárloni közbirtokosság nevé-

ben alulírottak ezennel közhírré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező II. havasrész, 
Vaszok-patak erdőrészében a m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter urnák 7604—905. sz. 
rendeletével megadott eugedély alapján 1824 
kat. holdon megbecsült 37748 ni gömbölyű 
luczfenyő  haszonfa  és 134 ni. gömbölyű bükk 
haszonfa  és 131 iu. gömbölyű haszonfa 
187,460 koron», azaz egyszáznyolczvanhétezer 
négyszázhntvan korona kikiáltási árban 1908. 
évi április hó 27 én délelőtt 10 órakor a köz-
séghazánál megtartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egylekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
geronek el fog  adatni. 

Árverezők az árverés megkezdése előtt 
az árverést vezetó elnök kezéhez a kikiáltási 
ár 10 itiz) százalékát bánatpénzben kötelesek 
letenni és az 1 legyi koronás bélyeggel ellá-
tott írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott ösz-
szeg tiz (10) százalékának megfelelő  óvadék-
képes értékpapírral látandók el és abban ki-
jelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételevet  ismeri és azoknak ma-
gát aláveti. 

Uióajánlatok nem fogadtatnak  el, valamint 
az erdő fatömege  becsértéken alul eladatni 
llelll fog. 

Az árverési feltételek  és a becslésre vo-
natkozó közelebbi adatok » körjegyzői irodá-
ban a hivatalos órák alatt illegtekinlhetók. 

Csik-Szentmárton, 1908. április 9. 
Darvas Gibor, Bocskor isnoa, 

k 1 > 1 ri•. birL. i-lnnk. birtokossági jegyző. 

Hirdetmény. 
Aluliro't község elüljárj-sá^a köz 

liirív teszi, liogy a Csikcdie.-ió kozsL-fţ 
tulajdonát képező 

„NARtílTAAUI  FÜRDŐ" 
folyó  óvi május liú 5-én délelőtt 9 óra-
kor Caikcsicsó községházánál 20 (liusz) 
ovi idötai'iainra nyilváiius árvetvst'ii 
haszonbérbe adatik. 

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

A haszonbérlet évi kikiáltási ára 
1000 (egyezer) korona. 

Az árverésre vonatkozó feltételek 
Csikcsiesó község jegyzői irodájában 
lietekinlielök. 

Csikcsiesó, 1908. évi április lió 5. 
Tompos Károly Kehimen József 

k. jejyzö. \2—3) biró. 

41-1908. sz. 
Meghivó. 

A ,Kölcsönpénztár mint Szövetkezet Bé-
káson" czég évi rendes közgyűlését 1908. évi 
április hava 28-an délelőtt 9 óratol kez 
dodóleg saját hivatalos helyiségében tartji 
meg, melyre a< üzletrészesek azon megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy ha a gyűlés ak 
kor határozatképes nem lenne, ugy folyó  évi 
május lió 12-én — tekintet nélkül » m.'gje 
leniek számára — ugyanazon helyen és ugyan 
azon tárgysorozat fölött  fog  határozat hozatni 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Megnyitó és a szavazati jogok számba-

vételére háromtagú bizottság kiküldésé. 
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 

kijelölése. 
3. Az 1907. évi zárszámadás előterjesz-

tése az úrra vonntkoző igazgatósági és fel-
ügyelő bizottsági jelentésekkel és javasla-
tokkal. 

4 A felnieulvények  megadás». 
5. A tisztviselők fizetésének  javítására 

vonatkozó javaslat. 
6. A lemondás folytán  megüresedett 

könyvelői és péuztárnoki állás betöltése. 
7. Egy lemondott füh.  tag és esetleg 

addig lemondandó igazgatósági tagok vá 
I osztása. 

8. Esetleges indítványok. 
Gyergyóbékás, 1908. április 6-án. 

A z lgazgatosag. 

0 

Üsletem folyó  évi oktober hó 1-tól 
Kapu-utca 48. ss. alatt nyílik meg. 

Vmi M7.erems5ir. a t. közönség b. 
tuü.)iuá.<ái-ii hozni, liogv Brassóban* 
Leasor 20. isitn âlatt ideiglenesen 

SZikStyÜHELYT 
nyitottam, hol kizÁróli-p saját kéaalt* 
menyú iniudciuicuiU nöl gallérok 
(l'oak) karmantyúk <mulIok),aaőrme, 
k immer és ssövet sapkák a legújabb 
divat iiiiiu a legolcsóbb áruk mellett 
kuphutúk 

Uf.ry  a ín városba it, miut a klll-
fülJöu  szerzett tiipnsztnlHtuii» c tércu 
hbl'iiu u kellemi'S lielyzetbu juttatunk, 
liofjy  u lej;messzebb íncnő ízléseknek 
a le |̂>oii>osulibau és Ic^na^yobb ine^-
elég' désrc megrendelés utáu eleget 
tudok teuui. 

A fent  említetteken kívül készítek 
a lepijubb divat után uiindcnuemQ 
ssórme, nöl és gyermek-kabátokat» 
figarók  és pale tó kat, egyszóval c 
s/.ikniálio/. tartozó öss/es c/.ikkeket 
le^gyorsubban portion kiszolgálás ÓM 
Segolcsöbb urak mellett. 

Úgyszintén elvadulok bebe le l é -
seket, premesóseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Núliiin vásárolt sziiiineáiuk díj-
mentesen tisstiitatnak. 

Uecses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
hl piperc'siücs. 

Vidéki megrendelések a leggyor-
sabban leesnek esskdsólve. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának 1404— 

908. szátuu engedélye tolytáu a Csík-
tap'ocza községben építendő papilak éa 
melléképületeinek biztosítására Caik-
taplocza községházánál 1008. évi ápri-
lis hó 1 l ó n d é l e l ő t t 10 órakor 
zárt írásbeli  versenytárgyalás tartutik, 
még pedig az állami és törvényható-
sági épületek létesítésénél  előforduló, 
vállalati uton előállítandó munkákra és 
szállításokra  vonatkozó általános felté-
telek szerint. 

Versenyezni kívánók  felhívatnak, 
hogy a fentebbi munkálat végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kitűzött nap délelőtti 10 órá-
jáig Csiktaplocza község elöljáróságához 
annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe 
uem fognak vétetui. 

Az ajánlathoz az általános feltéte-
lekben előirt, költségvetésileg megálla-
pított  26130 korona 70 fillér vagy az 
ajánlati összeg 5 százalékáuak megfelelő 
bánatpénz vagy az általáuos feltételek 
szerint elfogadható értékpapír  csato-
landó. 

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

Csiktaplocza, 1908. tnárczius 26. 

Balázs Dénes, 
jeţyzi. (2—2) 

Vizi József, 
biró. 
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3 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 * 
Becses tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy a tavaszi és nyári idény újdonságai megérkeztek. - Nagy választékot tartok női és 
férfi  ruhaszövetekben, kreton, mosó és gyapju-delinekben. Női és férfi  fehérnemű,  mindenféle  czipő és készruha nagy raktár. Noi vállgallerok, kabá-
tok és diszkalapok nagy választékban kaphatók. Legjobb minőségű vásznak 6 forinttól  feljebb.  — Az áruk jelenlegi magas áremelkedése daczára, 
elsőrendű gyárosokkal levő összeköttetéseim révén azon kellemes helyzetben vagyok, hogy áruimat a régi árakban bocsáthatom a t. vevő-
közönség rendelkezésére. — Legolcsóbb bevásárlási üzlet! - = = = = 
N U R I D S Á N Y M Á R T O N női és férfi 

Becses pártfogásukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 

divatüzlete C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

Van szerem-sóm a nagyérdemű közönsós becses tudomására hozni, 
itopy Bras sóban saját telkemen (Vasút utczn, 
a tramway elágazásánál) b e l - ós k ü l f ö l d i 
:::: ni á r v á n y hói faragtatok  és csiszoltatok 

BÚTOHlARVfif lYI iAPOKflT 
ÉS S Í R E M L É K E K E T 
Továbbá laki áron tarlók : Oriillit, 
Sienit. Labrador és Andesyt kemény 
közetil síremlékeket. amelyek kap-
hatók kouniiiiól 2(K)0 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. ügynökök ntellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zánifoidiilni,  mert ez által nagy nu'g-

Kiváló tiszteletid takarítás érhető el. — 
NAGY J Ó Z S E F :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

1 » 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
53 0 0 CSIKSZEREPAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

Ilii 
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 és legnagyobb „Trieszti 
általános biztosító  társaságot" és 
eszközöl tűz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 

Jelzálogkölcsönökéi nyújt 300 koronáiéi 
kezdoiHeg félévi  tőketörlesztést és knni:ilot 
magában foglal"  részletfizetések  e'loiiébeu lD-iol 
(iö évig terjedő illőre 4' a" „ alapkamaton. Ma-
gasabb kamntu előző kölcsönöket konvertál. 
Minden kiilcsijnt a leggyorsabban l'olyó>it. 

Leszámítol  hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellen. 

Takarekbeteteket naplói-napig 4"/0-ai ka-
matoztat es azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra 
Folyószámlái hitelt ny újt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és péazvaltó Ötlet min-

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

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

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
K R É M , . . fat  1 koz. SQ 111. 
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hatása gyors és állandó. I)r. gróf  Hugoimny Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készitmenyek arc- és kézbőr Hnomi-
tasára, a szeplők és más arctisztátalaiiságok eliávolitására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével halnak s rövid használat után is, rózsás szint 

•=- és ílju 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 bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu. a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felisinerheti'tlen..2  krémet,2 szappant, 2 hölgypart bérmentve kOld a késtitt: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógyszer tá rakban , valamint 
F e k e t e V i l m o s l l l a t e z e r - r a ü t á r á b a n . 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 0 0 0 ! 0 . 0 0 0 s 0 j 0 0 
É R T E S Í T É S . 

Van szerencsém u nagyérdeinll közönség becses figyeimét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti 6aját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom ós ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szíteni'. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
álban, mint bármely nagyobb városban. További tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóim raktáron tart »k 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végill n nagyérdem!! közünsóg szives figyelmét  felhívom  nzon körül-
nu-nyre, hogy a kocsik, valamint minden e szakim vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdem!) közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló li.-Kfeleiicl: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos. Csíkszeredában. 

0 0 0 0 ' 0 0 0 0 , 0 0 0 0 i. 0 .; 0 
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0 
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0_ 
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0 
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0 G y ő z e l m e t 0 
uniton minden lótezó kisebb vi-
lágítási berendezés fölött  gy fl-
it y ö r 0 fénye,  o I c s ó s á g a és 

veszélytelenségével a 

B R I K E T T I D - F É N Y 
Tört. Különleges rendszer kisebb Tör?, 
léivé, -világitasi berendeléshez- lejti. 

szoba ós házi központi lelepek. 
Szab. törvényileg védve minden 
kulturáltamban. K házi világítás 
nélkülözhetetlen villák, falusi  la-
kok. pinczék, kertek, gyárak, hor-
dozható világítási berendezósek-
né| és autogén fém-hegeszósi  hc-
geszési berendezéseknél Költség 
vetéssel s mindennemű felvilágo-

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

Központi irodája: Budapest, 
a VI., Liszt Kcrencz tér U sz. 6 
Saját .Brikketlid'-gyár Erzsébet falván. 
Solvens képviselők kerestetnek. 

Minden ágazatban működő régi 
biztosító társaság 

KERÜLETI KÉPVISELŐT 
keres Csik-Szereda székhely-
lyel, úgyszintén alkalmaz utazó 
ügynököt magas javadalma-
zással. Ajánlatok: „Vezérügy 
nökség Kolozsvár 8. sz. posta-
2 fiók*  intézendők. a 

Árlejtési hirdetmény. 
A esikszentmiklósi községi iskola 

épület javítási tnutikálalaitmk biztosí-
tására 110:i korona kikiáltási árral ár 
lejtést hirdetünk s ezt CsikszentmíklAs 
községházánál 1903. április hó 23-án 
délelőtt 9 órakor tartjuk meg. 

Az árlejtés szó- óa Írásbeli. Az 
írásbeli ajánlatok a szóbeli árlejtés meg-
kezdése előtt az elöljáróságnak át-
adadandók ós 10 százalék bánatpénzzel 
szerelendók fel. 

A javításra vonatkozó részletes 
terv és költségvetés Csikszentmiklós >11 
a körjegyzői irodában megtekinthető és 
lemásolható. 

Csikszent uiklós, 1908. április 3 
Kelemen György Szakács Lajos 

jepvzü. 2—2 k. t>i ró. 

Van Szerencsem Csíkszereda város 
és vidéke nngyúr-lemli közönsé-

gét tiszi eleltel értesíteni, miszerint 
Csíkszeredában i Apafi-utcza  201. sz. 
Dávid Péter czipész mester házában) 
SZOBA- ÉS CZIMFESTŐ 
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET 
n y i t o t t a m , hot elvállalom 
minden e szakmába vágó munkák 
gyors cs olcsó elkészítését — A 
nagyérdemű közönség hazafias  párt-
fogását  kérve, vagyok tisztelettel 

A N T A L G Y U L A 
12 SZOBA- ÉS CZIMFKSTÓ. 10 

Z0N60RÁZÓK FKSYELtyÉBE! 

HEY KÁROLY, az i s m e r t 
zongora hangolo május 

ho Kózepe táján városunkba er-
kezik. Ezúton is felhívjuk  a zon-
gorázok flgyelmst  Hey Karolyra, 
aki elismert szaktekintély ezen 
a téren. Zongorahangolást eszkö-
zöl helyben 8, vidékén 10 koro-
ronáért. Előjegyzoseket elfogad 
Szvoboda József  papírkereskedő. 

K i l i i n f f  m l n f t M é g ü  é n l r j r » * j ; « M t b b M z l I A r d n á g u P o r l l n i i i l . € e n i r n f r l  n j A u l o I c h 6 A r « n m 

P0RTLANP-CEMENT-6YĂR  BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

Nyomatott Szvoboda JAIMT kOnj r iyondá j ibaa , Csikáceredában, 1900 




