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CSIKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S i v o b o d a J ó a i e f  könyv- és paplrkereakedéae, 
hová a lap szellemi részét illeti minden közlemény, 
valamint hirdetések éB előfizetési  dijak is kiilihndük. 

Telefon  hivószém 2. -

Egyei lap ára 20 lillér. 
Hirdetési dij előre tizelendő. 

i'KLELÖS SZKUKKSZTll: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkint 
40 fillérért  kuz&ltciuek. 

Megjelenik minden s a e r d á n . 
Elöflietéal  ar: Egész érre 8 kor. (KQlIBldn) 11 kor. 

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

Kéalratok nem adatnak vlama. 

Inzultálnak újra. 
Tudja a jó Isten miért van az, 

bogy a becsületes a legtöbbet szenved. 
A magyar nemzet múltja és jelene 

egy tiszta könyv, melyet seliol nem fed 
egy fekete  folt.  Uralkodója iránt lett 
legyen az saját vére vagy idegen loyális 
volt, a legnagyobb tisztelettel viseltetett 
mindig a magyar, ugy viseltetik a je-
lenben is. 

Nem mese ez. A legutolsó falusi 
kunyhóban drága kincsként őrzik a ki-
rály arcképét s a póor fiu  mindig hódo-
lattal tekint a képre. 

A magyar királyára még gyilokszert 
nem emelt. 

Ő felsége  nyugodtabban kocsi káz 
hátik Budapesten, mint a bécsi ringeken. 

De nemcsak ez jellemzi a magyart. 
Az idegeneket mindig tisztelte és be-
csülte. Sehol a kultur államokban nem 
találjuk azt a nagyfokú  ragaszkodást 
és tiszteletet az idegen nemzetiségek 
iránt mint mi nálunk Magyarországon. 

Ez velünk született jó tulajdonság. 
Az itt élő nemzetiségek valameuyien 

a legnagyobb szabadságot élvezik. Nem 
beszélhetnek elnyomatásról. Szabadon 
mozoghatnak minden téren, ingatlanokat 
vehetnek, adhatnak el, politikai jogok-
kal vannak felruházva,  iskolákat tart-
hatnak fenn,  többé kevésbbé nyelvökkel 
élhetnek, ezt biztosítja részükre a nem-
zetiségi törvény. 

Szóval semmi a különbség a szü-
letett magyar és az idegen nemzetiségű 
között, ami van az oly csekély és lé-
nyegtelen, hogy számításba sem jöhet. 

És mégis mindennek dacára miért 
van az, hogy mindenfelé  azt beszélik, 
a külföldi  lapok és azt hirdetik, hogy 
a magyar lovagiatlan, paraszt, nem tisz-
teli uralkodóját?!... 

Miért van az, hogy a nemzetiségek 
folytonosan  üldözésről elnyomatásról be-
szélnek ? I... 

Miért van az, hogy ezen helytelen 
és téves — mondhatni — roszhiszemü 
kifakadásoknak  felül  a külföld  is és az 
idegen lapok az ott élő nemzetiségek 
lapjainak szócsöveivé lesznek? 

Miért van az, hogy nap-nap után 
még tettlegesen is bántalmaznak ben-
nünket az általunk oly nagyra becsült 
nemzetiségek ? 

Nem rég az oláh parasztok támad-
tak ránk fejszékkel,  majd a horvátok 
törtek reánk, legújabban meg a fiumei 
olaszok inzultáltak. 

A fiumei  magyar lap derék szer-
kesztőjét inzultálják folytonosan  az ola-
szok, a napokban meg a magyar lap 
nyomdáját feldúlták. 

Ezek a botrányos állapotok mégis 
csak tarthatatlanok. Ami sok, az sok. 

A kormánynak erélyesebbnek kell 
lennie. Nem szabad tétlenül néznie azo-
kat s pofonokat,  melyeket a magyarok 
kapnak Fiúméban, bol a horvátoktól, 
hol meg a j olaszoktól. 

Olyan kormányzót kell küldenie a 
tengerpartra, aki nem annyira a repre-
zentánsra, hanem inkább a magyarság 
érdekében való fáradhatatlan  küzde-
lemre képes. 

Hajnód Ignác első parlamenti 
szereplése. 

Május 12-én tartott képviselőházi ülésen 
Hajnód Ignácz képviselünk a költségvetési vi-
tában részt vett; rövid de tartalmas beszédet 
mondott a javaslat mellett. Fókéut a nemze 
tiségi kérdéssel foglalkozott.  A választói re 
formról  szólva kijeleutette, hogy csak abban 
az esetben szavazza meg a törvényjavaslatot, 
ha a választói jogosultság a magyarul olvasni 
és irni tudáshoz lesz kötve Szavait élénk he-
lyesléssel kisérték. Iieszédét a miniszterek is 
nagy ligyelemmel hallgatták. Hajuódnak ez volt 
elsó parlamenti szereplése s a sikerrel meg 
lehet elégedve. 

Körülbelül ezeket mondta: 
T. Ház! Bizom a nemzeti kormány cél-

tudatos politikájában és azért kijelentem, hogy 
a szőnyegen levő 11108. évi költségvetést al 
talánosságban elfogadom,  iHelyesles). Gróf 
Batthyány Tivadar békepolitikáját, melyet a 
nemzetiségieknek felajánlott,  nem teszem ma-
gamévá, még pedig azért nem, inert a nem-
zetiségiek azt rögtön visszautasították. A nem-
zetiségiek az utóbbi idóben oly tendenciákat 
táplálnak, amelyek a nemzeti egységet, hazánk 
területi épségét veszelyeztetik. 

Erdélyt és a tiszántúli részt — elméle-
tileg — inár régen bekebelezték. Az ifjúság 
ártatlan lelkét mételyezik meg. Sót I'olit ezen 
is túllicitált, mikor Fiumét is oda ajándékozta 
a horvátokuak. Nincs nagyobb veszedelme 
nemzetünknek, mint a velünk szemben álló 
nemzetiségekkel az úgynevezett megalkuvás 
politikája. Európai államok egyikében siucse-
nek a nemzetiségek oly széleskcrü jogokkal és 
kiváltságokkal felruházva,  miut épen nálunk 
és mindennek dacára szüntelenül elnyomatás-
ról és erőszakos magyarosításról panaszkodnak. 
Az erdélyi magynrság eloláhosodásáról hoz fel 
szomorú példákat. A Moldovából beözönlő 
oláhok elnyelték a tiszta fajiuagyarságot.  Ez 
az a sokat felpanaszolt  erőszakos magyarosí-
tás. Az állam hivatalos nyelvét elismerni, res-
pektálni köteles a hazának minden polgára. 

A ma fennálló  mizériákon légióként ha-
zafias  irányú nevelés, oktatás segíthet. Ez al-
kalommal csak annak kifejezésére  szorítkozom, 
bogy az általános választói jogról szóló, nem-
sokára beterjesztendő törvényjavaslatot csak 
az esetben fogom  megszavazni, ha a választói 
jog bírása feltételül  és kizárólag a magyar 
írás és olvasás ismeretéhez lesz kötve (Helyes-
lés d baloldalon). Szomorúan láttam, hogy 
nemcsak a fenuálló  8—10 párt harcol gyakran 
egymással szembeu, bauem hogy még a mai 
függetlenségi  és 48-as párt is bomladozófélben 
van. Midón tudom, hogy sem hatalmunk, sem 
erőnk nincsen arra, hogy a nagy eszméket 
azonnal, erőszakkal valósithassuk meg, akkor 
helyeselni kell a nemzeti kormánynak azon 
politikáját, amely lépésről-lépésre, fokról-fokra 
akarja megvalósítani a nemzet kívánságait. 

Sorakozzunk hát egy zászló alá. Elfoga-
dom a költségvetést, i Elénk helyeslés éB él-
jenzés). 

Második gyógyszertár Gyergyó-
Szentmiklóson. 

Még élénk emlékezetünkben van, hogy 
milyen erői hullámokat vert a csíkszeredai 
második gyógyszertár felállításának Ugye. Az 
akkori heves ellenáramlat dacára Csíkszere-
dának a belügyminiszter megadta a második 

gyógyszertárt. Most a rendezett tanácsú vá-
rossá alakult tiyergyószentiuiklós is kéri a 
maga reszére a második patikát. Az uj gyógj-
szertár felállítását  tiyergyószeutmiklós városi 
tanácsa szükségtelennek véleményezte, mig 
ezzel szemben a képviselőtestület a vélemény, 
illetőleg javaslat elvetésével azt a határozatot 
hozta, hogy a felállítás  — tekintettel a város 
rohamos fejlődésére  és a fennálló  gyógyszer-
tár forgalmi  körletére — szükséges. A folyó 
hó 5-én megtartott ülesen pedig a közegész-
ségügyi bizottság szótöbbséggel a városi tanács 
elutasitó javaslatát tette magáévá, ugy hogy 
kilátás van arra, miszerint az ügy miuden fó-
rumon más és más világításban jelenik meg. 
És ezen nem is lehet csodálkozni. Kgy uj gyógy-
szertár felállítása  elsó sorban érzékeny anyagi 
érdekeket érint, erós mozgalmat idéz eló. L'gy 
vagyunk most is. Liar a fulyó  hó 'JG-án meg-
tartandó törvényhatósági közgyűlés álláslog-
lalása már eleve kivehető, mindazouáltal a 
küzdelem erós lesz. A kapacitáció már nagy-
ban folyik.  A végleges döntés azonbau a belügy-
miniszter kezében van. 

Magát a kérdést tárgyilagos szempontból 
tekintve, az engedélyezésnél irányadó csupán 
az 1870. évi XIV. te. 134. §-ának azon ren-
delkezése lehet, muly szerint az engedély csak 
akkor tagadható meg, ha tekintettel a népes-
ség számára, az o:t már fennálló  gyógyszer-
tárakra s a helyi viszonyokra, kellően kimu-
tattatik, hogy az uj gyógyszertár elanuj ira fe-
lesleges, miszerint az ily utou megszaporodott 
gyógyszertárak fennállását  veszélyeztetné. A 
Ciyergyószentmiklóson létező gyógyszertár for-
galmi körének ungysága kedvezőbb, mint a 
csíkszeredai két gyógyszertáré. Euuek bizo-
nyítására elegendő hivatkozni a statisztika 
adataira. 

Eszerint a gyergyó-szentmikiósi gyógy-
szertár forgalmi  körebe tartoznak az egymaga 
í—8000 lelket számláló (jyergyószentmiklós 
r. t. város, .Szárhegy, Tekerópatak, Vasláb, 
Kilyénfalva  és Újfalu  itKJOO lakossal, mig Csík-
szereda forgalmi  köre ennyit aem tesz ki. Az 
összehasonlítás a két forgalmi  kör közölt ak-
tuális és annyival is érdekesebb, mivel a bel-
ügyminiszter a esikszereilai második gyógy-
szertár engedélyezesénél már állast foglalt  s 
ugyanolyau magatartás bizton várható most is. 
Különösen figyelembe  veendő itt azon körül-
mény, hogy Uyergyószentmiklós szemmel kí-
sérhető, mondhatni naponkénti rohamos fejlő-
désben vau; ugy az általános népesség, miut 
az ujabban emelt gyárak, ezek személyzete és 
munkásai a statisztika 1900. évi adataiban 
leunfoglalva  nincsenek. Ezek és a legközelebb 
válható fejlődés  uépeségben Csíkszereda for-
galmi köret messze felülmúlják.  Hogy pedig 
a gyárak a gyógyszertáraknak igeu nagy for-
galmat biztosítanak, azt épen a létezó gyógy-
szertár bemutatott forgalmi  kimutatása bizo-
nyítja. Hol vanuak ezek Csíkszereda forgalmi 
körében? Dacára ennek, mégis a tapasztalat 
azt mutatja, miszerint Csíkszereda két gyógy-
szertárának forgalma  akkora, hogy gondolni 
sem lehet arra, miutha egyik a másik fenn-
állását veszélyeztetné. Semmi más nem történt, 
mint a nagy jövedelem két részre oszlott. A 
törvény csupán azt követeli, hogy egy ujabb 
létesités a létezó fennállását  ne veszélyeztesse. 
Félremagyarázhatatlanul körülírja, hogy csu-
pán az esetben tagudbató meg az engedély, 
lia egyik a másiknak fennállását  lehetetlenné 
teszi. Erről pedig (Jyergyószentmiklóson BZÓ 
sem lehet. 

Napról-napra látjuk, hogy a konkurencia 
minden téren őrületesen emelkedik. A nemrég 
busásan jövedelmező foglalkozások ma már 
csak a tisztességes megélhetést biztosítják; 
akár hány vau olyan, mely aránytalan anyagi 
áldozatot kiván csupán a puszta megélhetés 
biztosítása érdekében. A gyógyszertárak ado-

mányozása mindig monopol jellegU volt, ma 
is az. Epen monopol jellegénél fogva  volt min-
dig ez a foglalkozás  szerfelett  jövedelmező. 
Ma már a konkurencia ezen a téren is fellé-
pett; a nebéz megélhetési viszonyok a jöve-
delmet, mint minden foglalkozásnál,  itt is meg-
osztják. Ezért mondja a még 1876-beli törvény, 
hogy az engedély csak akkor tagadható meg, 
ha a várható jövedelem a megélhetésre sem 
volna elegendő. Ellenkező esetben egyenesen 
megadandónak írja elő. 

Minthogy a második gyógyszertár felállí-
tása — figj  elembe véve a forgalmi  kör nagy-
sagát — a meglevő veszélyeztetése nélkül en-
gedélyezhető, egy másik szempont is tekintetbe 
jön és ez azon előny, mely minden versenynél 
elmaradhatatlan. Igaz ugyan, bogy a gyógy-
szertár nem vegyeskereskedés, hanem törvény 
által szabályozott és hatósági felügyelet  alatt 
álló közegészségügyi intézmény, mindazonáltal 
a két patika beállításával létrehozott verseny-
előnyei itt is elvitathatatlanok s csupán a köz 
nek javára szolgálnak. 

A folyó  hó 26 án megtartandó tavaszi 
törvényhatósági közgyűlésen előterjesztendő 
javaslat a közegészségügyi bizottságnak az en-
gedélyezésre vonatkozó nemleges véleménye 
lesz. Ez azonban a törvényhatóságot nem fogja 
kötni, a minthogy nem is kötheti az indokolás 
valóságnak meg nem felelő  azon része, bogy 
az engedelyezés existenciájában támadná meg 
a létezó gyógyszertárt. Ott vannak a statisz-
tika adatui es a csíkszeredai két gyógyszertár 
analóg példája, melyek az ellenkezőt bizonyít-
ják. Ha a törvényhatósági bizottság magáévá 
tenné a közegészségügyi bizottság véleményes 
javaslatát, a végeredmény kétségtelenül ugyan 
az lenue, mi megtörtént a csíkszeredai máso-
dik gyógyszertár engedélyezésével. A két eset 
teljesen hasonlít egymáshoz; különbséget vonni 
nem lehet. A törvény tendenciája nem az, 
hogy a létezó gyógyszertár el tudja-e látni a 
szükségletet, mert hiszen megfelelő  apparatUB-
sal egy gyógyszertár egész Erdélyt is ellát-
hatja : a forgalmi  kör nagyságát kell figye-
lembe vennünk, ez pedig bőségesen elegendő 
két gyógyszertár foglalkoztatására.  Épen ezért 
érdeklődéssel nézünk a törvényhatóság hozandó 
határozata elé. 

Iparkamarai közgyűlés. 
Nagy érdeklődés mellett, a tagok csak-

nem teljes részvételével folyt le a mult héten 
a közelebb ujjáalakult kereskedelmi és ipar-
kamara elsó közgyűlése, Tauszik B. Hugó 
kir. tanácsos elnöki megnyitójában vissza pil-
lantást vetett a mult év gazdasági politikai 
eseményeire, szólott a pénzügyi válságról, mely 
fóleg a szegényebb vidékeket s ezek között 
a székely kerületet érzékenyen sújtotta. Mél-
tatta a kiegyezés-, jelentőségét, mely szerző-
déses alapon köttetett s ezzel Magyarország 
biztosította  magának azt a jogot, hogy a ke-
reskedelmi szerződések megújításakor  a kül-
földi állomásokkal önnállóan szerződjék, vagyis 
1917. évben az önálló vámterületet felállítsa. 
Addig természetesen nagy feladatok várnak a 
nemzetre s kétszeres munkásságot kell kifejt-
senek a kereskedelmi és iparkamarák, a ma-
gyar ipar megalapozása körül, hogy a nagy 
változás átmeneti nehézségeivel megkezdhes-
sünk. Közelebb álló kérdés az önálló magyar 
jegybank felállítása az első lépés a gazdasági 
önállósághoz. A kamara álláspontja e tekin-
tetben ismeretes és ettől jövőre sem fog el-
térni ; küzd a gazdasági önállóság kivívásáért. 

Lelkes éljenzéssel fogadta a közgyűlés 
az elnök megnyitó beszédét 

Ezután felolvastattak Kossuth Ferencz 
kereskedelemügyi miniszter és Szterényi Jó-
zsef államtitkárnak kitüntetésük alkalmából a 
kamara üdvözlő sürgönyeire adott köszönd 
válaszai. 



C S I K I L A P O K s . 

A tárgysorozatból kiemeljük a követke-
zőket. Közöltetett a kereskodelemügyi míoisz-
ter leirata, melylyel tudatta, bogy a Maros-
vásárhelyre tervezett közmühelyt mig ebben 
az évben relápittet). Befejezést  nyert Maros-
vásárhelyt a szabó Iparosok részére rendezett 
szabásza ti tanfolyam  és most folyamatban  van 
Oyergyósxentmiklósoo a cipészek tanfolyama 
Jelentést tett az elnök az uj ipartörvény ter-
vezetnek a kamara szakbizottságában folyó 
tárgyalásáról. A bizottság e munkájával a nyár 
kezdete előtt elkészül és akkor közös tárgya-
lásra a kamarai kerUlet összes ipari és keres-
kedelmi testületei közös tanácskozásra fognak 
Marosvásárhelyre összehivatni. A kereskede-
lemügyi miniszter a folyó  évben négy keres-
kedelmi alkalmazottnak és négy iparos segéd-
nek adományozott elismerő okleveleket és 
pénzjutalmakat. Ugyancsak a kereskedelemügyi 
miniszter a kamara kerületében bét iparosse-
gédnek mintao műhelyeket adományozott. Ma-
rosvásárhelyt György Gergely bóröndös mű-
helyt, Péterfy  Béla hentes műhelyt, Szászré-
genben Fábián András asztalos műhelyt, Csík-
szeredában Welman György kerékgyártó mű-
helyt, Gyergyószenrmiklósoo Asztalos Jáuos 
szűcs, Baráton Csibi Károly lakatos és Székeiy-
Keresiturun Drocsa István szíjgyártó műhelyt 
nyert. Egyben elrendelte ujabb tíz minta mű-
hely adományozására pályázat kihirdetését. 

A folyó  évben a kamara kerületébe 47 
kis és házi iparos részesült gép- és szerszám-
segélyben. Örömmel vette a kamara ludomá 
BUI, bogy Petke Károly Hidvég háromszék-
megyei községben a folyó  évben üveggyárat 
állit fel.  Az qj gyár állami támogatásban ré-
szesül. 

Hozzájárult a teljes ülés a győri kamura 
azon javaslatához, bogy a keményítő cukor 
fogyasztási  adója Ausztriához hasonlóan ti ko-
ronáról 2 koronára mérsékeltessék. Ugyancsak 
pártolta a brassói kamarának az összeférhe-
tetlenségi törvény hatályon kivül helyezése 
iránti javaslatát, amely törvény a legjobb szak-
értéket a bazai közgazdaság kárára kizárja a 
a törvényhozásból. 

Pártolta a kamara Korond községnek 
hetivásár engedélyezése iránti kérését. A Ma-
gyarországi Muukások Rokkant- és N'yugdij-
Egylete alapjának a kamara 200 koronát sza-
vazott meg. A székely fiuk  ipari elhelyezését 
a kamara julius hó folyamán  fogja  megejteni 
s ezúttal is elsőnek székelyföldi  iparosokhoz 
szegődteti a fiukat.  Csiszár Lajos indítványára 
a kamara a kereskedelmi kormánynál a ma-
rosvásárhelyi vasúti állomáson emelő daru fel-
állítását kérelmezi. 

A kamara pénztárosául újból egyhangú 
lelkesedéssel megválasztották Harmath Sán-
dort, a kamara uj gazdája Bziutén egyhangú 
választással Ady Árpád lett. A különböző bi-
zottságok és 32 levelező tag megválasztása 
után a gyűlés véget ért. 

Műkedvelő előadás. 
A CBÍkniegj ei tüdőbetegek javára folyó  liú !l-re 

tervezett 8 közbejött akadályok miatt elhalasztott 
műkedvelő előadást folyó  hó ltl-én tartotta meg 
a szanatórium egyesület A nagy fáradsággal  és 
ambícióval előkészített előadás inár-már elmnnidt 
két haláleset miatt; ennek dacára azonban a ren-
dezőség módját ejtette, hogy az előadás megtart-
ható legyen. Igaz ugyan, hogy kellőleg publikálva 
nem volt s e miatt az előre várható nagy siker 
anyagilag nem következett be, mi — tekintettel 
különösen a jótékony célra — kívánatos lett volna, 
mindazonáltal szép száma intelligeus közönség je-
lent meg. Ki távol maradt, az egy jó estélytől 
fosztotta  meg magát. 

Színre került a „balárdisták* cimü bohózat 
Ueréki Antal átdolgozásában. Az előadásról csak 
jót mondhatnnk. Műkedvelőink művészi játékukkal 
teljesen megnyerték a közönség tetszését. A női 
szereplők között ki kell emelnünk Báthory Olgát 
Sáfárné  szerepében, ki a házasélet intim jeleneteit 
bámulatos [otthonossággal creálta. Megjelenése — 
különösen a második felvonásban  — szeretetremél-
tóan kedves volt Jakab MHkét Lina szerepében 
élveztük a tőle megszokott kedvességében. Értel-
mes és intelligens játékát a közönség többszöri 
tapssal honorálta. Lányi Irénke Bolzainé, Vilma 
szerepében mutatkozott be a csíkszeredai közönség 
előtt Első fellépésével  is tanúságát adta ügyessé-
gének a a korához nehéz szerepet teljes sikerrel 
oldotta meg. Játéka higgadt, toUlettjei csinosak 
voltak. Jó volt Pap Livia kicsiny szerepében. Férfi-
akról szólván, különösen Bogáthy Gábort, Nagy 
Imrét és Vákár Lajost kell kiemelnünk, a kiknek 
érdeme volt az, hogy a darabot teljes diadalra 
vitték. Bogáthy Gábor Habati szerepét alakította. 
Színpadon először láttuk. Annál inkább meg kell 
dicsérnünk. Játéka precíz, komikuma természetes, 
jó izB volt Maszkja, mely a közönség többszöri 
kacaját provokálta, sokat emlegetett tenorjához illet 
Kagy Imn Stankay szerepében a bonvivant töké-

letességével játszott Megjelenése kedves, beszédje 
fülbemászó,  az igazi szerelmes közvetlensége volt 

A második felvonás  sakk és mattja szerepé-
nek legszebben kidomborított jelenete volt. Vákár 
Lajos, kinek művészi alakításait már többször él-
veztük, az egyszerű dalegyleti szolga szerepből 
kabinetalakitást csinált. Eredeti humora a közön-
séget anuyira megnyerte, liogy nyílt színen is több-
ször megtapsolták. Bolzai tanácsos nehéz szerepét 
dr. Dóczy Kálmán alakította. Egyéniségének ere-
deti humora igen jól alkalmazkodott a Bolzai sze-
rep komikumához. A hosszú és nehéz szerepet a leg-
kisebb részletekben is ügyesen oldotta meg. Zarerzky 
Jenő Sálsr ügyvéd szerepét ndţu. Játéka értelmes 
és nagy gouildul ulakitott volt. A színpadon teljes 
otthonossággal mozgott. Köszönet illeti ineg t'jfalvi 
Lászlót ki a legutolsó percben ugrott Hibircscki 
főrendező  szerepébe. Játéka a tőle megszokott 
jó volt. 

Köszönet illeti özv. Uiszner Júzsefnét,  ki 
fáradsággal  buzgólkodott az előadás rendezésén és 
megtartásán: iigysziiitén dr Imecs Jánost és Józsn 
(iézát, ki az előadást ritka szakértelemmel rendezte. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ügyvédi vizsga. Dr. Pál Gábor f. 

hó 15-én Marosvásárhelyen az ügyvédi vizsgát 
sikeresen kiállotta. 

— Kinevezés. A király (Jsiszér János 
huziásfürdói  járásbirósági albirót a csíkszeredai 
törvényszékhez bíróvá nevezte ki. 

— A varmegyei állandó birálo vá-
lasztmány folyó  hó 21-én délelőtt 10 órakor 
a vármegyeház kisebb tanácskozási termében 
ülést tart. Az ülésen a felebbezéssel  megtá-
madott gyergyóremetei, gyergyószentmiklósí, 
csikszenttamasi, madarasi, tusnádi, csikszent-
mártoui és csikrákosi törvényhatósági bizott-
sági tagválasztások megsemmisített határo-
zatai kerülnek másodfokú  elbírálás alá. 

— Az erdélyi püspök bérmautja. 
Majláth Gusztáv folyó  hó 0-én érkezett Seges-
várra. A vasúti állomásnál Béldi László egy-
házi fógonduokkal  az élén az egyházi tanács 
fogadta.  10-én a püspök bérmált s délben fo-
gadta a külöubüzó hatóságok tisztelgését. A 
tisztelgések után díszebéd volt. Délután 4 óra-
kor a vármegyeháza dísztermében az egyház-
község díszes közönség jelenlétében pápai ju-
bileumi ünnepséget rendezett. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
vármegye törvényhatósági bizottsága folyó  hó 
26-án tartja meg rendes tavaszi közgyűlését 
a következő tárgysorozattal: I. 1. Időközben 
szentesítést nyert törveuyek kihirdetése. 2. Yul-
lás- és közoktatásügyi miniszter leirata repre-
zentácionális költsegek fedezése  tárgyában 
3. Alispán jeientése a községi közdülóutak 
allapotáról. 4. A közigazgatasi bizottság jelen-
tése a mult év második feléről  5. Adókivető 
és felszólamlnsi  bizottság megalakítása. 6. Für-
dóbiztosok kijelölése. 7. Csató Sándor terhén 
fennálló  kamathátralék törlése. 8. Balló Gábor 
terhén fennálló  hátralék törlése. <J. Megye 
közkórház kibővítése. 10. Gyergyói kórház bi-
zottság kérése a kórház-alap végleges átadása 
iránt. 11. Gyergyószeutmiklós város részesíté-
se a gyámpénztári tartalékalapból. 12. Szent-
péter egyházmegye kérése rendkívüli fi.hasz-
nálat engedélyezese iránt. 13. Szentpéter egy-
házmegye kérése erdőségek állami kezeléséuek 
megszüntetése iránt. 14. Madélalva—gyergyó-
szentmiklósí vasútvonalon kisajátított községi 
ingatlanok fölötti  szerződések jóváhagyása. 15. 
Legelőrendtartási szabályrendeletek. 16. Me-
gyei kórhazak 1909. évi költségelőirányzatai. 
17. Orvosi és bábái oklevelek kihirdetése. 18. 
Mihály János megyei utbiztos utalványának 
felemelése.  10. Csergő Gábor szabadságolása. 
20. A karóti székely társaság megkeresése. 
21. Társ törvényhatóságokkal való levelezés. 
II.  Számadások.  22. A háztartási alapról. 
23. Az ebadó alapról. 24. A csikmegyei kórhaz-
alapról. 25. A gyergyói kórházalapról. 26 A 
jegyzői nyugdíjalapról. 27. A gyergyói korház-
ról. 28. A törvényhatósági útalapról. 29. A 
tisztviselői nyugdíjalapról. 30. A vármegyei 
tartalékalapról. 31. A vármegyei szegényalap-
ról. 32. A vármegyei állategészségügyi alap-
ról. 33. A vármegyei bábaképző alapról. 34. 
A vármegyei betegápolási alapról. 35. A fe-
nyéd—zetelaka—tekerópataki  útalapról. 36. A 
jegyzői fizetések  állami pótlásáról. 37. Az út-
kaparók nyugdijalapjáról. 38. A vármegyei 
gyámpénztárról. 39. Az elhagyott gyermekek 
segély-alapjáról. 40. A vármegyei erdóórzési 
alapról. — III.  A magánjavak  igazgatótaná-
csának előterjesztései.  41. Uj alapszabály-
tervezet. 42. A vármegyeház folyosói  geren-
dázatának kicserélése. 43. Havasok haszon-
bérbeadásának bejelentése. 44. Javaslat a 
hollói megváltási perben. 45. Bogársarok fa-
tömege fölött  kötött szerződés. 46. Keresztes-
havas fatömege  fölött  kötött szerződés. 47. 
Költségvetés a folyó  évi erdősítési munkála-
tokról. 48. Az úz- és veresvizvölgyi erdőség 
Ugye. 49. Perköltségek kiutalása. 60. Heim 
Sulom és társa kérése kitermelt faanyag  el-
szállithatása iránt 51. Árverésen szerzett in-
gatlanok eladása. 52. A csiksomlyói gimná-
ziumi telek megszerzése. 63. Napidíj megálla-
pítása a magánjavak Ügyésze részére. 54. Gál 
Sándor és társai kéréBe perköltségek vissza-
utalása iránt. 66. Balogh LajoB joghallgató 
segélyezése. — IV.  Községi  ügyek.  G6. Má-
Bodik gyógyszertár felállítása  GyergyóBzent-
míklósoa. Stb, Btb. 

— Halálozás. Erdélyi Károly az erdélyi 
róm. katli. státus főgimnáziumi  igazgatója meg-
halt 49-ik évébeu Kolozsváron. A temetésen 
Majláth püspök imát mondott. 

— Kilyénfalvi  Benedek István nyug. tör-
vényszéki irodaigazgató, 1848-49-ikí honvéd-
hadnagy. a csikmegyei bonvédegylet elnöke, 
végelgyengülés következtében, életének 80-ik 
második házasságának 20-ik évében folyó  hó 
11-én Gyergyószentmiklóson meghall. Fiatalabb 
korában nagy tevékenységet fejtett  ki a köz 
Ugy terén, miuden társadalmi mozgalomban 
részt vett. A madéfalvi  székely emlékoszlop 
felállításának  érdekében a leghazafiasabb  mű-
ködést fejtette  ki és mindvégig lelkes támo-
gatója, előmozdítója volt az Ügynek. 

— Laczina Károly törveuyhatósági tag, 
a Vigadó bérlője folyó  hó l!)-én szivszélhüdés-
beo 52 éves korában meghalt. Pár uapig csú-
zos bántalmai miatt ágyban feküdt,  de a fek-
vés nehezére esett, mert nehezen vett lélek-
zetet, azért nevezett napon felkelt  éa a Viga-
dóval szemben lévó üzletben megmérette ma-
gát, hogy megtudja mennyit fogyott  betegsége 
alatt. Itt még fél  órát beszélgetéssel eltöltve 
hazament, mely ut csak pár lépisből állott. 
Mikor a vendéglője ajtaján benkart lépni össze-
esett és azouual meghalt. Halála őszinte rész-
vétet keltett, mert derék, megbízható munkás 
ember volt. Özvegyéu kivül 6 gyermeke és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. 

— Az erdelyi kath. státus közgyű-
lése. Folyó hó 14-én nyitotta meg a katholi-
kus státus rendkívüli közgyűlését ünnepélyes 
istentisztelet után Mailáth püspök, aki meg-
nyitójában meleg elismeréssel emlékezett meg 
dr Erdélyi Károly haláláról. A gyűlés egyetlen 
tárgya volt, hogy nz igazgató-taoács megha-
talmazást kért a státus birtokainak bérbeadá-
sára. Hosszabb vita után a közgyűlés a házi 
kezelés lentartása mellett foglalt  állást. Dél-
ben a püspök a státus-gyűlés tiszteletére ebé-
det ndott, délutáu pedig a közgyűlés határo 
zata alapján az igazgató-tanács tartott ülést. 

— Vizsgák a csiksomlyói róm. kath 
főgimnáziumban.  A VIII. osztályosok osz-
tályvizsgája folyó  hó 10-én volt. A 18 növen-
dék közül kettő jelesrendü, három pedig ja-
vitóvizsgálat tételére utasíttatott. A hittani 
éretségi vizsga folyó  hó 16-án volt, amelyen 
Bálinth Lajos főesperes-plébános,  az iutézet 
püspöki biztosa elnökölt. A vizsga végezté-
vel Kés Jáuos hittanár buzdította az ifjakat, 
hogy majd, mikor kikerülnek az élet küzdte-
rére, szerzet vallás-erkölcsi ismereteikkel meg-
felelő  életet éljenek és hü harezosai legyenek 
a kath. hitnek. Az érettségi Írásbeli ideje 
folyó  hó 18—20. napja. A tanítóképző inté-
zetben a IV. évesek osztályvizsgája folyó  hó 
14. és 15. napjain volt. Tizenkilencz növen-
dék közül 17-nek sikerült a vizsgálata, egy 
javitóvizsgálatra, egy pedig osztályismétlésre 
utasíttatott. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult szá-
mában Baki Ferenc 4 éves képeszdész halálá-
ról leadott hírünk téves — infonnátió  folytán  — 
nem felelt  meg egészen a tényállásnak, azért 
a család kívánságára ezúttal helyre igazítjuk 
következőképpen: Baki Ferenc és barátja Afra 
Tumás nem a csikszentimrei mulatságra men-
tek haza, hanem az előadások osztályukban 
már f.  hó 9-én véget ertek. Baki Ferenc a 
polg. iskolai tanárképző tanfolyamra  akartmenui 
és a szükséges okmányokat be kelletett szereznie 
és ez volt egyik fő  oka hazamenetelének. A 
végzetes szerencsétlenséget, melynek áldozata 
lett nem ó idézte elő, hanem vele jótt barátja 
Afra  Tamás, aki a fegyverrel  bánni nem tudott 
és vigyázatlanságból Baki Ferencet meglőtte, 
aki tettét a kir. vizsgáló biró előtt be is ismerte. 

— A tavaszi szemlék vége. A közös 
hadügyminiszter rendeletileg beszüntette a ta-
vaszi szemléket mert czéltalannak bizonyultak. 
A legénység az ilyen tuvaszi szemléken elő-
adhatta óhaját, panaszát, vagy kérését, elég 
volt, ha a közlegény vagy altiszt egyszerűen 
kilépett a sorból. Ezáltal látszólag a panasz-
kodó vagy kérelmező elkerülte a rendes, de 
hosszadalmas utat, tényleg azonban semmit 
nem ért el. inert azonnal ugy Bem kapott 
igazságot. Szóval a tavaszi szemle czéltalan 
volt, s ezért most beszüntették. 

— Meghívó. Az „Országos Polgári Is-
kolai Egyesület" brassó—háromszék—csikme-
gyei köre évi rendes közgyűlését Gyergyó-
Szeutmíklóson a polgári fiúiskola  helyiségében 
folyó  évi május hó 29-én délelőtt 9 órakor 
tartja meg. melyre a tagokat és érdeklődőket 
tisztelettel meghívjuk. Hosszufalu,  1908. május 
9-én. Kilyéni Endre elnök. Hadnagy Benedek 
titkár. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. Előterjesztések. 3 A társa-
dalom érdeke a polgári iskolával szemben. 
Felolvassa Vajna Mihály sepsiszentgyörgyi kar-
társ. 4. A fogalmazas  tanításáról felolvas  Frey 
Ferencz gyergyószentmiklósí kartárs. 5. Az 
ábrázoló geometria tanításáról felolvas  Szo-
pos Sándor ditrói kartárs. 6. Pénztáros és 
számzizsgáló bizottság jelentése. Költségvetés. 
7. Köri képviselő választása. 8. Indítványok. 

— A bosRU. Egerpatak háromBzékmegyei 
községben, a biró ajtaját dróttal lekötözték, 
leöntötték petróleummal és meggyújtották. 
Szerenosére a szomszédban lakó öreg asszony 
észrevette a tüzet és fellármázva  a szomszéd-
ságot, sikerült az égő bázból a bírót és csa-
ládját kimenteni. A csendőrség megindította a 
vizsgálatot. 

1. szám. 

— A brassói Székely Társaság fel-
hívása. A brassói Székely Társaság megke-
resést intézett vármegyénk alispánjához, hogy 
legyen a társaság segítségére azon cél eléré-
sében, miszerint a székely ifjaknak  a statisz-
tika által is bizonyított kivándorlását Romá-
niába és Amerikába a megélhetés feltételeinek 
biztosítása által akadályozzák meg. Vissza kell 
tartanunk a székelységet, mi különösen elér-
heti) az által, ha népünk Kainak az iparos 
pályán tisztességes megélhetést biztosítunk. 
Napról-napra mindinkább érezzük éB tudjuk, 
bogy terméazetileg megáldott hazánk nélkü-
lözi a Bzakavatott iparos kéz munkáját, az 
anyag feldolgozatlanul  hever, meglevő ipar-
cikkeink pedig nem bírják a versenyt nyugat-
tal, sőt az életerős osztrák iparral sem. Száz 
és száz milliókat áldozunk külföldi  iparcikke-
kért, mert nincsen müveit intelligens iparos 
osztályunk, mely a magyar nemzeti állam ki-
építésének alapfeltétele.  Azt a nemes célt tűzte 
a brassói székely társaság maga elé, bogy egy 
hatalmas erős iparos osztályt neveljen. Erre 
pedig legalkalmasabb anyag a székely, mely 
itthon tartva, veszélyeztetett videkre telepítve, 
nemzeti célokat is szolgál. A táreaság egyelőre 
Brassót akarja ellátui megfelelő  számú székey 
iparos ifjakkal  s e cél érdekében saját anyagi 
erejével is segítségére siet a nagyon szegény, 
terhes családi körülmények között levő szé-
kely szülők fiainak.  Mozgalma soliduris a ma-
rosvásárhelyi székely iparkamara ez irányú 
mozgalmával. Előnye az a körülmény, liogy 
a székely ifjak  saját otthonuk közelébe helyez-
tetnek el. A társaság felhívását  vármegyénk 
alispánja a legszélesebb körben közzétette s 
bizton reméljük, hogy a társaság akciója vár-
megyénkben sem lesz meddó. 

— Állattenyésztés a Székelyföldön. 
A csikvármegyei gazdasági egyesület javasla-
tára legutóbb a székelyföldi  kirendeltség a 
vármegye öt községéhen rendbehozta az elha-
nyagolt közlegelóket. Tizenkétezer koronát for-
dítottak arra a célra, hogy a kisgazdák között 
kiváló minőségű sertés tenyészauyagot ossza-
nak ki. Különös gonddal törekszik továbbá az 
egyesület azon, hogy a vármegye kis gazdái-
nak szarvasmarba állómányát fokozatosan  meg-
uemesi tse. 

— Adakozás az árvaház javára. Do-
bál Gergely gyiinesfelsőloki  kereskedő a csik-
megyei árvaház javára 4 koronát küldött la-
punkhoz. Rendeltetési helyére juttattuk. 

— Hangverseny. Deáky Flóráuak ujabb 
sikeréről adhatunk számot. A budai zenekör 
folyó  évi április hó 28-án, a budai Vigadóban 
rendezett hangversenyének meghívóján nagy 
betűkkel hirdette, hogy résztvesz azon Deáky 
Flóra úrhölgy zongoraművésznő is Chopin Xoc-
turnejával es Grieg Törpék táncával. A két kis 
mű előadása annyira tetszett a közönségnek, 
hogy a .KIariwirtuosin"-t több mint tízszer hív-
ták lámpák elé, ki megtoldotta számát Rosen-
hain „Viharáéval. Erre a figyelmes  rendező-
ség egy hatalmas babér koszorúval és piros 
rózsa virágesóvel fejezte  ki hódolatát a mű-
vésznő előtt. A muzsikáliB jó budaiak pedig 
viszhangoztatták az első csiki Bzékely mű-
vésznő nevét. Igazán jól esik Deáky Flóra 
ujabb sikeréről beszámolni, mert ő is azon 
kevesek közé tartozik, kik a sokat ócsárolt 
Csíkra fényt  hoznak s magunk részéről is nem-
csak gratulálunk neki, hanem igazán kifejez-
zük óhajunkat, hogy mielőbb hallhassuk saját 
fülünkkel. 

— Uájálls. A .Csiksomlyói Jótékony 
Nóegyesület" folyó  hó 16-án tartott majáli-
sára, amely minden tekintetben a legsikerül-
tebbnek mondható, nemcsak Somlyóról, hanem 
a vidékről is szép közönség gyűlt össze Ked-
vező időben már 4 óra felé  gyülekezni kezd-
tek s nemsokára javában folyt  a mulatság. 
A rendezőség miudent megtett, hogy vala-
mennyien jól érezzék magukat. Estefelé  a pá-
zsitra teritett „asztalokhoz" telepedett a tár-
saság és vidám beszélgetés közt fogyasztotta 
el az uzsonnát. Még felköszöntő  is volt. Do-
mányáncz Péter tanár felköszöntötte  az egye-
sület buzgó elnökségét, aki a családban elő-
fordult  betegség miatt nem lehetett jelen, de 
az előkészülésben tevékeny részt vett. A ren-
dezőségről sem feledkezett  meg, különösen 
annak női tagjairól: Szlávik Ferencznéról és 
Wéger Jánosnérói, kik fáradhatatlan  buzgal-
makkal, kedvességükkel az összes megjelen-
tekkel feledhetetlenné  tették ezt a napot. A 
nőkkel együtt a férfirendezőkről  (Mayer János 
és az elutazott Márton István helyett Szlávik 
Ferencz) is elismeréssel emlékeztettek meg. S 
kívánta, hogy minél több ily sikerült májálist 
rendezhessenek. A mulatság a legjobb baugu-
latban a késő esti órákig tartott. Visszatérés 
után a jelenvoltak jó része a zenészekkel 
együtt megjelent az egyesület nevezett elnök-
nője Pál Gáboroé lakása előtt és tiszteletük-
nek jeléül szerenáddal lepték meg. A rende-
zőség a szíves felülflzetöknek  ez úton mond 
hálás köszönetet. 

A cslkSEentlmrei ifjúsági egyesület, 
a „Kismadaram" cimü színmüvet  közkívánatra 
újból Bzép sikerrel adta elő; s ezen alkalom-
mal a nemes célra felülfizettek: Virág Meny-
hért, N. N., Csató JánoB, Baki Károly, Jakab 
Alajosáé, Márton Benedek 2 - 2 korona. Jakab 
Gyula, Sándor Adolf, Pálosi Géza, Betegh Gyula 
Szőke JózBefné I—1 kor. Kölló Ignác 20 flll. 
Udvary József 10 flillér. Fogadják a nemes 
adakozik a rendezőség hálás köszönetét. 



Május 20. C S Í K I l a p o k 21. mim. 
— • daktiloszkopia — njjlenyo 

mat — megbízhatósága. A dánom rabló-
gyilkosság tárgyalásának tizenhetedik napján 
adta eló Gábor Béla rendórfognlmazó  a dak-
tiioszkopiárói szakértéi véleményét. Számtani 
számításokkal igyekezett bebizonyítani, hogy 
két ember nincs a világon, akinek egyforma 
ujjlenyomata volna. Gábor kijelentette, liugy 
az ujjrendszer a személyazonosság megálla-
pítását illetőleg teljesen csalhatatlan. Ennek 
indokolásául felhozza,  hogy az összes miivel t 
államok bíróságai a daktiloszkopiáról már tel-
jes bizonyítékot fogadtak  el. Április elején pe-
dig — mint emlité a csíkszeredai esküdt-
bíróság csupán a felismert  ujjlenyomat alap-
ján hozott marasztaló Ítéletet. 

— Tűzbiztonsági intézkedések sür-
getése. A beállott meleg időjárás és az állandó 
orkán, amely hetek óta dühöng városunkba, 
eszünkbe juttatja a tüzet, mely különösen a 
nyári hónapokban szokott támadni gondatlan 
szülők otthon hagyott gyermekei által. Azért 
kívánatos volna, hogy a hatóság szigorú bün-
tetés terhe alatt ellenőrizze a szülőket és ideje 
korán figyelmeztesse  mulusztásuk súlyos követ-
kezményeire. 

— Benedek Elek tankönyve a ma-
gyar nemzet történetéről. Apponyi minisz-
tez megbízásából Benedek Elek, tankönyvet 
irt az elemi iskolák V. VI. osztálya részére, 
melyben irodalmi hangon mondja el a magyar 
nemzet történetét és mintaképét szolgáltatja 
annak, miképpen kell iskolás gyermekekkel ezt 
n legszebb és legfontosabb  tananyagot megis-
mertetni és egyidejűleg kedveltté is tenni. A 
könyv a valóságos tankönyv minden kellékével 
rendelkezik, de amellett kimagasló irodalmi 
alkotás is, melyet csak akkor tudunk valódi 
értéke szerint megbecsülni, Ita annak meleg-
hangú, színes előadását olvasva, magunk is 
Benedek Elek elbeszélésének fonalán  merülünk 
bele a hazai történetbe. Igen helyes dolognak 
tartjuk, hogy ezúttal vérbeli íróember szentelte 
tollát a tankónyvirás etne ágazatának, amit 
Benedek Eleknek annál kevésbé kell restelnie, 
mert tudvalévő, hogy Franciaországban volt 
miniszterek is foglalkoztak  már elemi iskolai 
tanköuyvek Írásával. Benedek Klek elemi isko-
lai története terjedelmének csekélysége mellett 
is irodalmi eseményszámba megy és Apponyi-
nak kitűnő gyakorlati érzékére vall, hogy ezt 
a könyvet nemzetiségi nyelveinkre: olali, ne-
met, szerb és tót nyelvre is lefordíttatja  és 
gondoskodik arról, hogy magyar-oláh. magyar-
német, magyar-szerb és magyar-tót nyelvű 
kiadások megjelenése által a nemzetiségi ta-
nulók ilyen elfogulatlan  szempontból megirt 
szép nyelvezetű könyvből tanulhassák hazánk-
történetét. Ez a könyv nemcsak magyar hazán-
kat, hanem nyelvünket is meg fogja  szerettetni 
a gyermekvilággal és igy nagy nemzeti és 
kulturális hivatást fog  teljesíteni. A könyvet 
az Athenaeutn adta ki: ára 80 fillér. 

— Letartóztatott cigány banda. Egy 
cigánycsapat az utóbbi napokban faluról-falura 
járva mujomtáncoltutáásal mulattatta az utcá 
kon bámuló közönséget. Ok — állítólag — 
nem elégedtek meg evvel a jövedelemmel, 
hanem a lopáshoz szegődtek és egy ujfalusi 
székely gazdát kiraboltak. A gyergyószentmik-
lósi csendőrség letartóztatta a karavánt. Most 
ujabb körülmények folytán  Debrecenből távi 
ratilag hívták fel  a hatóság figyelmét  a Gyer 
gyóban tartózkodó cigányokra, mert Debre-
cenben a banda egyik tagja 4000 korona apró-
pénzt váltott be egyik bankban. A folyó  hó 
14-én a gyergyószentmiklósi járásbírósághoz 
beszállított cigánybanda azt allitja, hogy u 
4000 koronát a majointáncoltatás közben ha 
tósági engedély mellett keresték. A cigányokat 
egyelőre fogva  tartják. 

— Fürdő  megnyitón.  A esikszereilui 
fürdőt  folyó  hó '24-én a helybeli első zenekar közre-
működése mellett megnyitja a tulajdonos, melyre 
felhívjuk  a fürdőző  közöugég ügyeimét. 

— Nyilvános elismerés. A Csikszent-
márton-Csekefalvi  Jótékony Nőegylet által f. 
év május hó 9-én rendezett tambolávul egybe-
kötött táncestélyre következő felüllizetések  és 
adományok folytak  be. Felülgzettek: Baló 
Gáspár 2 kor. Ferency Sándor 1 kor. özv.jMiske 
Elekné 7 kor. N'aszke József  2 kor. Potovszky 
József  2 kor. Ráduly Ferenc 3 kor. és Dr. 
Szabó Alajoz 2 koronát. Toambola tárgyakra 
adakoztak: Dr. Ady Eudre, Bán Jeuő, Cseh 
Vilmos, Dr. Nagy Emil Pálné, Dr. Nagy Jenő 
2—2 kor. Albert Mihályné, özv. Albert Vlátene 
Baló Gáspár, Bartalis Ágoston, Benke Sándorné. 
Boga Balintoé, Gábosy Dénes, Gábosy Sándor, 
Gidró Mihályné, Márton Gábor, Márton Sándor, 
Nagy DéneBné, Potovszky Ferencz, Salló Ist-
vánná, Tamás Zelma 1—1 kor. Antal Józsefné 
30 f.  Dr. Ciriák Ambrus 4 kor. Dudutz Károlyné 
3 kor. Ezenkívül: Ambrus Lajos, Baka Jánosné, 
Bardocz lgnácné, Bartis Ignácné, Bochkor László 
Bodó Dénesné, Dr. Cziszér Miklósné, Dobos 
Sándorné, Elthes Mózes,; Ferenczy Sándorné, 
Gábor János, Gross Albert, Hozó Anna, Itnre 
Dénesné, Özv. Katoua Jáuosné, Özv. Kelemen 
Elekné, Lukács Dénes, Lebovits Lázárué, 
Miske Elekné, Nagy Antai, Nagy Józsefaé,  Nagy 
Dénesné, Péter Karolina, Serfózó  Klotild, Dr. 
Szabó Alajosné, Szabó Józsefné,  Tamás Zelma, 
Timár Ilona, Tímár László, Vaday Jánosné, 
Vaday Lászlóné, Veress Andrásué és Vrabély 
Alfrédoé  pedig különböző tárgyakkal járultak 
hozzá a tombolához. Végül a vacsorához étel-
oemUeket adtak: Baka Jánosné, Bardocz lg-

náczné. Bochkor l9tvánné, Dr. Csiszér Miklósné. 
Ferenczy Károlyné, Gábosy Antalné, Gábosy 
Józsefné,  Kömény Istvánné, Lebovits Lázárné, 
Özv. Alagyarossy Imréné, Mátyás Istvánné, özv. 
Miske Elekné. Nagy Józsefné,  Sárossy Antalné, 
Dr. Szabó Alajosné és Xantus lika. A mulat-
ságon 190 kor. 22 f.  folyt  be. A tiszta jöve-
delem 70 koronát tesz ki. Fogadják a nemes 
szivü adakozók becses adományaikért és felül-
fizetésükért  az egylet hálás köszönetét. 

— Italpanosolás Amerikában. Az 
amerikai alkoholellenes sajtó joggal mutat arra 
rá, hogy Amerikában szeszes italt inni egyéb-
ként is kész vesedelem, nemcsak az alkohol 
romboló hntása miatt. Az élelmiszerek s fóleg 
a szeszes italck hamisítása terén Amerikában 
hajmeresztő s az európaiak előtt szinte hihe-
tetlen állapotok uralkodnak. A szaklapok hir-
detési rovatában a legszemérmetlenebbül ajánl-
ják az italpótlékokat és hamisításra alkalmas 
szereket. Maláta helyett eddig nagyobbára rizst 
használtak, most azonban az olcsóbb cukor-
üledék, a tnelasse divatos. Egy newyorki sör-
szaklapban egy emberbarát egész oldalon hir-
deti eljárását, melylyel 14—28 nap alatt kitűnő 
raktársor, 21 nap alatt pedig kiviteli sör gyárt-
ható. Épp oly szemérmetlenül hirdetik a sör-
festő  szereket. » .tiszta maláta szint", a .mes-
séges maláta aromát" és szalicilsavat. Mivel 
az amerikai már régóta bizalmatlansággal 
viseltetik a honi termék iránt, nagyobbára 
áttért az importált sörre. A vállalkozó ameri-
kai söripar azonban ujabban maga gyártja a 
külföldi  sört s ajánlgatja a „kitünó színkivona-
tot müncheni, vagy kulmbachi sor gyártására" 
A likőröket szinte kivétel nélkül hideguton 
állítják eló, vagyis különféle  likőrkivonatoknt 
egyszerűen összekevernek spirituszszal. A bo-
rok nagyobb része Kaliforniából  származik, 
bár palackjaikon"-Küdesheimi". „.lohannishergi 
szemelt" s egyéb hangzatos címkék pompáz-
nak. Amerikában .valódi" francia  pezsgőt is 
gyártanak alntaborból, cukorból, szénsavból, 
ezt összekeverik s a palaczkra francia  cimkét 
ragasztnak. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Mindazoknak, kik felelejhetetlen  gverme-

künk gyászos és véletlen elhalálozása alkal-
mával a temetésen megjelenni és részvétüket 
kifejezni  szívesek voltak ez uton mondunk kö 
szönetet, kérve a Mindenhatót, hogy ily súlyos 
csapástól mindnyájukat óvja meg 

Csikszentimre, 1908. év május hó 18-án 
Baky Károly és neje. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltóüslet IíöHH-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tössde-

forgalomról  és a pensplaoróL 
BuJup.'st, 11108. május 14. 

A tóz9de irányzata a lefolyt  héten n szí 
lárdsúg felé  hajlott és elsősorban a pénzvi 
szonynak állandó javulása volt azon mozzanat, 
mely az értékpapirpiacz alakulását kedvezően 
befolyásolta 

Kiindulva a járadékpiac szilárdabb han-
gulatától az összes nemzetközi értékek és 
helyi értékek közül különösen a téglagyári 
részvények nagyobb keresletnek örvendtek és 
csaknem az összes forgalomba  került papírok 
kisebb-nagyobb áremelkedésben részesültek 

Figyelemben részesültek a Danubius gép-
és hajógyár részvényei is, miután ezen válla-
lat üzletmenetéről nagyon kedvező hirek buz-
dították a közönséget vételekre továbbá be-
avatott oldalról magyar cukoripar részvények 
is képezték kereslet tárgyát, miután ezen tár-
saság a lefolyt  üzletévre — minden várakozá-
son felül  — 115 koronás osztalékot fog  kiűzetni 
és az uj üzletév is, tekintettel a cukkor árá-
nak legutóbb beállott lényeges emelkedésére 
kedvezőnek Ígérkezik 

A 4J/o os magyar komnajáradék a lefolyt 
héten kb. I/2'Vos emelkedést ért el és a be-
tétek utáni kamatlábnak leszállítása folytán  a 
tökepénzesek részéről záloglcvek is vásároltat-
tak nagyobb tételekben 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
a következők voltak: 

május 7. május 14. 
4'/, mapvttr koronujármték — — U3.40 ÍI3.85 
Magyar hitel részvény — — — 742.— 751.— 
Magyar jelzálo*;hitelhaiik részvény 429— 444.— 
Rimamurányi rusmtt részvény — 545.— 555.— 
Mtigyur cukoripar részvény — — 1800.— 1825 — 
Adria tengerhajózási részvény — 404— 412.— 
Budapesti közúti vaspálya részvény 544.— 554 — 
Danubius gép-és hajógyár részvény 206.— 226'— 

Szám: 167—1908. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A nagyméltóságú ni. kir. Pénzügy-

minisztériumnak folyó  évi április 26-án 
32534—908. szám a. k. rendeletével a 
gyergyóbékósi vámhivatali ellenőri lakás-
nak melléképületeivel való felépítésére 
7510 kor. 37 fiII.,  a vámhivatali épület 
tatarozásának költségeire 1845 kor. 30 
(111, összesen 9:155 kor. 67 fillért  enge-
délyezett. 

A fentcmlitett  munkálatok teljesí-
tésére 1908. évi junius 10-én dél-
előtt 10 órára a gyergyóbékási vám 
hivatal irodájábau tartandó zárt ajánlati 
nyilvános versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók az ivenkint 
egy koronás bélyeggel éa ,ajánlat a 
vámhivatali építkezésekhez Uyergyóbé-
fcásou"  felirattal  ellátott lepecsételt bo-
rítékba zárt ajánlataik 1908. évi junius 
10-én d. e. 10 óráig adandók be neve-
vezett váinhivataluál, hol ugyanaznap 
d. u. 2 órakor fognak  azok felbontatni 
s a tárgyalás megtartatni 

Bánatpénz fejében  az egész összeg 
')" » a teendő le alólirt hivatal pénztárá-
nál, mely 5°/" a nyertes részéről a szer-
ződés megkötésekor biztosítékul 10°» ra 
lesz kiegészítendő. 

Törvény képesítéssel nem biró pá-
lyázó köteles ajánlatában képesítéssel 
biró megbízottat megnevezni. 

A munkálatra vonatkozó részletes 
feltételek  nevezett vámhivatalnál a hiva-
talos órák alatt naponkint megtekint-
hetők. 

Pályázók kötelesek az építkezéshez 
hazai anyagot és munkaerőt alkalmazni 
nemkülönben kötelesek kijelenteni, h igy 
a „Küzszállitási szabályzat" vonatkozó 
§ it s az előbbi pont következményeként 
a vállalat részletes feltételeit  ismerik és 
kötelességüknek tartják azt puutosau 
betartani. 

Az ajánlatok a kereskedelemügyi 
m kir. minisztérium 1907. évi 55800 sz 
rendeletével kiadott „Közszállítási sza 
hályzat III. 14 § a szerint szerkesztendő 

A benyújtott ajánlatok vissza nem 
vonhatók és mindegyik ajánlattevő aján-
latának beadásától számított 8 heti kö 
telezettségben marad, kiknek azonban 
ajánlata nem fogadtatik  el, bánatpénzük 
azonnal visszafizettetik,  illetve a vissza-
fizetés  iránt intézkedés tétetik. 

A munkálatok az őszi zordidők be-
álltáig teljesen befejezemlők. 

\ tett ajánlat vállalkozót azonnal, 
a kincstárt ellenben attól a naptól kezdve 
kötelezi, melyen azt a székelyudvarhelyi 
ni. kir. pénz Ugy igazgatóság jóváhagyta. 

M. kir. mcllékvámhivatal. 
Uyergyóbékás, 1908. május 10 én. 

Lörincz, Rohaly, 
lüv. ellenőr h. vámszedő. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai magyar királyi erdógondnokság 
előzetes engedélyével eszkOzOlbető. 

Csíkszereda, 1908. évi márc. 21-én. 
B&cher, 

magyar kir. erdógondook. 

Sz. 180—1908. (1-2.) 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága ré-

széről hözhirré tesszük, hogy a neve-
zett közbirtokosság tulajdonát képező 
és Sulcza völgyére hajló Kövessarok 
erdórész mintegy 35 kat. hőid kiterje-
désű területen levő és 25538 5 m'-re 
becsült lucfenyő  haszonfa  eladása iránt 
Csikcsomortán községházánál 1908 év i 
junius 1-én délelőtt 10 órakor zárt 
írásbeli ajáulattal egybekötött nyilt szó-
beli árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184,185 korona (egy-
száznyolcvannégyezer egyszáznyolcvao-
ötj koroua. 

Kikiáltási ár 10 százaléka bánatpénz-
képpen az árverési biztos kezéhez le-
teendő. 

Az egykorouás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlutok sziutéu 10 százalék bánat-
pénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
inagát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai ui. kir. erdőgondnokságnál és 
a közbirtokosság elnökénél megtekint-
-hetók. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előzetes 
engedélyével eszközölhetők. 

Csíkszereda, 1908. április hó 9-én. 
Pálffy  András, Ferencz János, 

birt, jegyző. bírt. elnök. 

Hirdetmény. 
Csíkszeredai vasúti állomás-

hoz 6 kmt. távolságra 20—25 ezer 
kissebb épületre, komló és szőllő-
karónak való megperzselt fenn-
álló fa,  szabadkézből, azonnali 
kihasználatra alulírott tulajdono-
sok által eladó. 

Zsögöd, 1908. május hó 19-én. 
NAGY LAJOS. DENÉNY LAJOS. 

Árverési hirdetmény. 
Csikbánkfalva  közbirtokossága ré-

széről közhírré teszem, hogy a nevezeit 
közbirtokosság tulajdonát képező és az 
Uzvölgyi ut mellett fekvő  mintegy 120 
katasztrális hold kiterjedésű területen 
levő 5051 m'-re becsült lucfenyő  haszonfa 
25600 (huszonötezerhatszáz) koronu ki-
kiáltási ár mellett ciikbánkfalva  község-
házánál 1908. evi junius 9 én dél-
lelőtt 9 órakor tartandó zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilt szóbeli árve-
réseit elfog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverési biztos kezébez 
leteendő. 

Az I koronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzzel vagy megfelelő  ovadékképes 
értékpapírral látandók el. Az ajánlatbau 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azokuak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vouatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai magyar királyi erdőgondnok-
ságnál és a közbirtokosság elnökénél 
megtekinthetők. 

• • • • • • • • 
Nagy választékban, szebb-
nél szebb kivitelben kapha-
tok Szvoboda József  könyv 
és papirüzletében helybeli 
és vidéki tájképes, vala-
mint másnemil képes 
üdvözlő-kártyák éa 

Továbbá kaphatók 
mindenféle  dobozos és 

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

• • • 

Alólirottnak a m. kir. dohány 
nagytőzsdéjébe 1908. julius hó l-én 

egy árusitónői állás 
üresedésbe jön, arra junius 10-ig 
pályázhatnak a kinek 4 polg. oszt. 
bizonyítványa van, jól számol 8 
Csíkszeredába lakik. = 

Évi fizetés  720 korona, mely-
ből havoukint 10 kor. biztosítékra 
takarékpénztárba helyeztetik. = 

0-2) Gál József. 

HIRDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 



Májas 20. C S I K I L A P O K 21. sziim. 

1 Hazai gyártmány! Kitűnő munka 

MAYER G É P G Y Á R 
VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOIWBflTflEIiY-BUDflPEST Vl. kerület. Váczi-körút 61. sz. 

Benzinlokomobil cséplőszerelvények. Slabii benzinmotorok 
Szivógáz motorok faszén-  koksz és antraczit fülesre.  120 

HR-ig. — Malomépilészet. — Szaba-
dalmazott hidr. borsajtók, olajprések 
s mindennemű gazdasági gépek. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség bccsos tudomására hozni. 
liogy B r a s s ó b a n snjút telkemen (Vasiit-iiicza, 
a Iramw.-iy e!iij;iizás;m;il) b e l - és k ü l f ö l d i 

^ :::: tn á r v á n y b ó I faragtatok  és csiszoltatok 

BÚTOR-lWÍRVÍNYüflPOKflT 
ÉS SIREJIHiÉKERET 
Továbbá raktáron tartok Gránit, 
Sienit. Laltrailor és Aiulesyt keinciiy 
kozettl síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2u00 koronáig. 
Mind elsó kézből a lego'cáóbban sze-
rezhetők be. (.'gynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal Itoz-
zámfordulni,  mert ez által nagy meg-

takarítás érhető el. — Szíves pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel : 
NAGY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

I 

Ahatalom és ártatlanság keverékei az 
Al.BA mYÁWKmXKK  ftM  , e . á s * l k o s , SQ fii-
AtiSA  SITAlíTTmWMÉm  8 Z 4 J P P A X i i a l k e i . - í i U 

S I Y A I i l ^ E Í E E É K K Q f c & T f P Q E  « a , I k e t . m í i l . 
hatás» gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézliór finomí-
tására, a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szukértók véleménye szerint a kevésbhé szép nó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú A l b a b i v a l y t e j 
készí tményektől .  — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot külcsöuöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A kré.in és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pedig a krémre kitünóen tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint 
P e c e t e V i l m o s l U a t e z e r - r a l s t á i á b a n . 

87- 52 

Ülletem folyó  évi október hó 1-tól 
Kapu-utca 46. »». alatt nyílik meg. 

Vau szerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, liopy BraiSÓban, 
Lenaor 20. aaám alatt Ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját kéeiit-
ményü mindennemű nöl gallérok 
(boák) karmantyúk (muiTok), ssórme, 
krlmmer és seövet sapkák A lepijnbb 
divat után n legolcsóbb árak tncllt'U 
kupimtól* 

l'gy fővárosban,  tnint a kül-
földön  Kzcrzett tu|>nsztalntuím c téren 
altban a kelleme* helyzetbe juttatnak, 
liogy a legmesszebb menő ízléseknek 
u legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés után eleget 
tudok tenni. 

A fent  említetteken kivül készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
ssörrae, noi ós gyermek-kábátokat, 
figarók  ós paletókat, egw.cval e 
szakmához túriozó összes c/.ikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak melleit. 

l'gysziutén elvállulok bebeleló-
seket, premeeéseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Núlum vásárolt szötiucáruk díj-
mentesen tisatittataak. 

Hecses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
37-64 pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lessnek essköeólve. 

KALMÁR és EN6EL 
23 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA " 

Gyár és iroda: 
VI., ÜlW-ntCH 19. 

Városi ruktár : [J(JPAPEST Oyár és iroda 
V.. Lípót-törnl 18. 
Ajánlja URV cséplőgép, miut maloinOzcinrc leg-
egvszerilbb benzinmotorjait, ti<-ii/.iulokoinobilI-
jait, valamint »/.ivó-gázmotorjnit, melyek V. Li-
pót-körut 18. bármikor üzemben incptokiütliclök. 

ioeilfilBZő  njüonsác! 
Ezen molorok egyenletes járásunk és bámulutos 
egyszerit szerkezetük folytán  bármely leg járat-
lanabb ember által is uznnmilköniiyen kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen. Olcsó árak réssletflsetéaie. 

r 
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Háromrepdbeli tagosító 
mérnöki műszer eladó. 
Hogy hol? megmondja 

:: a kiadóhivatal. :: 

J 
Egy okleveles tanitó 1908. évi junius 
hó 1-től havi 60 korona dijazás mellett 

i roda i á l l á s t 
keres. — Czim a kiadóhivatalnál. 

„Agrár" takarékpénztár rész-
vénytársaság Marosvásárhelyt 

Tel jesen IjefizHi'K  részvény tőke 

egy és fél  millió korona. 
Tar ta lékok összege 

442000 korona. 
Tar la lékbe lé tck ál ladéka m. c. 

8 millió korona. 
A lartalékbetétek kamathiba itgv a köz-
pontban valamint az összes fiókinteze-
teknél f.  évi junius elsejétől fogva 
4°|o DÉgy százalélítian állapittatik mei. 
A tőkekamatadót az intézet továbbra 
minimumul is a magáéból viseli. Illllllllllllllill 

Marosvásárhely, 1908. május 1-én. 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja iif.-y  i-si'pli'si. mint malniniizt-mrc kitii-
nüi'll alkalmas, b-ci-gvsz.-i-iibb henzinlukuinnbil-
jait. nielyi-k V ker.. Vál-zi-ut ÍM. szám alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
::: üzemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül  csekély benzinfogyasztás. 

13—14-évcs  ílu  Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésreI 
Kétszáz i la ,il> elismerő levél a Ma<ryarorszá-

üzemben levő iniitorukiól! 

ZONGORÁZOK FIGYELMÉBE! 

HE Y KÁROLY , az i s m e r t 
z o n g o r a hangolo május 

bo Közepe táján varosunkba er-
kezik. Ezúton is felhívjuk  a zon-
gorázok figyelmet Hey Karolyra,. 
aki eiismert szaktekintély ezen 
a teren. Zongorahangolást eszkö-
zöl helyben 8, vidékén 10 koro-
rouaért. Előjegyzésekét elfogad 
Szvoboda József papírkereskedő. 

v m 

(SŐZ-, HŐLÉ<a ÉS gyÓgYFÜRPŐ A SZOBÁBAN! 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hófűrdók 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanltás' szohafiirdó  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- es hölég fürdőt  készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki. 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A kívánatra  háznál Is bemutattatlk. 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált r n n f T i i r n  n i n n ^ t n 
biztos hatású szer nátha, tmokfájas.  bél- r U K o i n t K ALAUAK 
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél- a „Sanltás" szobagözfürdó-
kiilözhetetlen minden egészséges ember- készülék egyeJüll gyártója, 
nek is. Használnt után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, AlsÓ-
ható és valamely szekrény mögé állítható, erdősor 30. sz. Teleion 97 51. 

fa  ^  fa  fa  fa  fa  fa  fafa  fa  fa  fa  fa  fa  fa 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

Ireda: Kapu-utea 15. 
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 t e w I S . 

NyoMtott Havnboda Jóueí  kQnjvnjoaiUjábu, Caikueredâbtii, isoa 




