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CSIKI LÁPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

S a v o b o d a J ó a a e f  könyv- éa papirkereakedéae, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
viilamiut hirdetések és előfizetési  dijak is küldoodők. 

Telefon  hívószám 2. 

£gyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre lizelendő. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkint 
40 fillérért  közöltetnek. 

Megjelenik minden a i e r d á n . 
Elóflaeteai  ár: Egész évre 9 kor. (Külföldre)  12 kor. 

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

Séalratok nem ^«^TIH v i n a . 

A kivándorlás csökkentése. 
Hazánk sociális életében mondhatni 

legnagyobb jelentősége van a kivándor-
lásnak. Az okok, a melyre a kivándorlás 
visszavezethető, nagyon sok félék,  fel  sem 
sorolhatók taxatíve, mindazon által any-
nyit konstatálhatunk, hogy annak az 
államnak — hol a kivándorlás igen nagy 
— sociális élete beteg. 

Magyarországról a kivándorlás tekin-
tetében semmi jót nem mondhatunk. Egész 
falvak  találhatók, hol minden valamire 
való ember, férfiak  és nök egyaránt, a 
kik csak valamit dolgozhatni képesek, kiin 
vannak Amerikában és szinte nyugodt 
lélekkel mondhatjuk, hogy ottan nyomo-
rognak. Mert ám nem mind arany ami 
fénylik.  A kivándorlási ügynökök, kiknek 
nagyobb része valóban a társadalom baci-
lusának nevezhető, csak lépre viszik a 
szegény embereket. Ezen nagyon nem is 
csodálkozhatunk, mert tanult mesterség 
nálok a lélekvásárlás. 

Hogy mennyire csalódnak a kivándor-
lók és mennyire nyomorognak olt a távol 
idegenben, eléggé igazolják azok a leve-
lek a melyeket idehaza hozzátartozóinak 
küldenek. Nagyon kevesen vannak olyanok, 
kiknek az üzlet beválik és tényleg vagyont 
szerezhetnek. 

E tekintetben hivatkozhatom Udvar-
helyvármegye egyik községére, hol min-
dennapos volt a végrehajtó s ugy szólva 
az összes falubeliek  ingó és ingatlan va-
gyona elárvereztetett. A nyomorba sülyedt 
szegény nép a helyzet kényszerítő hatása 
alatt Amerikában keresett menedéket. Rö-
vid idő alatt szorgalmatos munka és taka-
rékosság mellett sikerült az összes elkó-
tyázott vagyont visszaszerezniük és ma 
már megélhetésük az adott viszonyok 
mellett biztosítva van. Végrehajtó jelen-
leg a községben fehér  holló számba megy. 
Ámde de ez csak véletlen szerencsének 
mondható. Egy ilyen kedvezően sikerült 

kivándorlás nem szolgálhat csalétkül má-
soknak. 

Nagyzás nélkül megállapítható, hogy 
100 idegenbe szakadt közül egy boldoguh-

llyen viszonyok között magának a 
társadalomnak, első sorban pedig az állam-
nak jól fel  fogott  érdekét képezi a kiván-
dorlás csökkentése. 

A társadalmi akció mindenesetre szük-
séges, de egy jó és a viszonyokhoz alkal-
mazkodó kivándorlási törvény a legfon-
losabb eszköz a kivándorlás csökkenté-
sénél. 

A kormány figyelmét  ugy látszik nem 
kerülte ki a mindig nagyobb mérveket 
öltö kivándorlás, mert mini a hivatalos 
helyről kapott értesítések mondják a kiván-
dorlási lorvény revíziója szőnyegre került. 

A képviselőház kivándorlási bizott-
sága tárgyalja a belügyminiszter kivándor-
lási reformját.  Számos terv merült fel  a 
tárgyalás folyamán,  a melyek közül a 
leghelyesebb mindenesetre az, a tnely a 
kérdés sociális oldalú', nézi és oda irányul, 
hogy a kormány ne csak a biinleló intéz-
kedésekkel korlátozza a kivándorlást, ha-
nem gondoskodjék a munkások kereseti 
viszonyainak és megélhetésének a javítá-
sáról is. 

A menynyiben ez az elv megvaló-
sulást nyer a kivándorlási törvény revízió-
jánál, ugy remélhető, hogy a kivándorlás 
csökkeni fog. 

Alíikilsunk szinikerüleM! 
Lapunk egyik közelmúlt számában Itirt 

adtunk egy uj szinikerulet létesítése kürülí 
akcióról, melynek élén vármegyénk közszere-
tetnek örvendő főispánja  áll. örömmel közöl-
hetjük most, hogy ezen felette  üdvüs mozga-
lom eredményes befejezése  érdekében főispán 
ur a döntó lépést megtette. A szövetségbe 
voni szándékolt városok polgármestereihez 
ugyanis főispán  ur a következő levelet intézte: 

Tekintetes Polgármester ur! 
A színművészet nemzeti kulturánk egyik 

hatalmas tényezője és a színház a miivelt 

közönség egyik legépiíletesebb szórakozási 
alkalma. A sziuészet tehát részben kulturális 
czélt szolgál, részben pedig alkuimat nvujt 
arra. hogy különösen a vidéki szinpártoló 
közönség hasznos, nevelő, ízlést finomító  szó-
rakozást találjon benne. 

IC miatt a vallás és közoktatásügyi minisz-
ter ur a közelmúltban átiratot intézett a vidéki 
színészet országos felügyelőjéhez  s átiratának 
czélja az volt, hogy a vidéki színészet ugy 
a művészi érdek, mint a közönség érdekeinek 
teljes kielégítésére alkalmatossá tétessék. 

E czélból nevezett miniszter ur a kultu-
rális érdek szem elótt tartásával különösen 
hangsúlyozta, hogy készséggel segíti a vidéki 
színészetet államsegélylyel s ilyen irányban 
a nemzeti kultura emeléséhez hozzájárulni kö-
telességének tartja, tle csak azon esetben és 
ott. ha és ahol a vidéki színtársulat nem sü-
lyed tisztán üzleti vállalkozássá, hanem ugy 
a kulturális kívánalmaknak, mint a közönség 
érdekeinek megfelelve,  uz irodalmi és művészi 
színvonal emelésével az előjb vázolt kettős 
czélt iparkodik szolgálui; szóval a nemzeti 
kulturáltak valósággal tényezője lett és egy-
úttal a szinpártoló Közftuség  jogos szórakozási 
igényeit is kielégíti. 

Magától értetődik, hogy nevezett minisz-
ter urnák a jelzett átiratban kifejtett  állás-
pontja bizonyos terheket ró az államra, amely 
készen áll a kettős czél érdekeit szolgáló szí-
nészet anyagi támogatására és kötelességet 
a nagyközönségre, mely a művészeti színvonal 
emelése folytán  a színészet fokozottabb  támo 
gátasára kényszerül 

De az állam és a közönség ezen áldozat-
készsége gyümölcsöket terem, mert a színé-
szet is fokozottabb  mértékben kényszerül a 
kettős czél szolgálatára és az anyagi támoga-
tás jogot enged a színészet felügyeleti  ható-
ságának, továbbá a nagyközönségnek arra, 
hogy a szinészeti ügyekben fokozottabb  inge-
rentiát gyakorolhasson, kívánalmait, igényeit 
a gyakorlatban érvényesítse, saját nézeteit 
elfogadtassa,  ízlését uralomra emelje és végül 
bírálatának kívánalmait életbeléptetni tudja. 

A most indított előnyök keresztülvitele 

a tekintetes Polgármester ur vezetése alatt 
álló városban — mely Bziníkerületbez lem 
tartozván, az illetékes szini terület mindenkori 
igazgatóját és ttársulatát, tekintet nélkül tnU-
vészi qualitásaira, befogadni  kénytelen —jelen-
leg lehetetlennek látszik. 

Könnyen keresztülvihetők azonban és 
kiaknázhatók ezen előnyök, ha a tekintetes 
Polgármester ur csatlakozik és a város közön-
ségét felhívja  a kormányzatomra bízott vár-
megyém két városának: Csíkszereda éBGyergyó-
Szentmiklós városoknak vezetésem alatt meg-
indult ukeziójához. 

Ezen akczió szem elótt tartja, hogy a 
vázolt elóuyök csupán a szini kerUleti rendszer, 
illetőleg szervezet mellett bittosithatók. Ezért a 
vezetésem alatt álló akczió czélja, hogy a most 
említett két város jelenleg ugyancsak szlni-
területhez tartozó még 5-6 várossal szövet-
kezve, egy szinikerületet létesítsen és a ke-
rületi szervezet mellett lehetővé tegye: 

1. hogy a színtársulat megválasztása a 
kerület egyeteméből válusztott közös szinügyí 
bizottság hatásköréhez tartozzék, a kerületben 
való előadási jogot a színigazgatók közül pá-
lyázat folytán  kiválasztottnak engedélyezze, 
szóval már a társulat megválanztásánál döntő 
befolyásra  jusson; e bizottság lesz hivatva a 
pályázatot kiírni, az engedélyezeendő idő tar-
tamát megszabni s általában a nemzeti kultu-
rális Czélok kívánalmait és a közönség érde-
keit biztosítani mindazokban a tekintetekben, 
melyek a színtársulat megválasztásához, az 
előadási időtartamhoz kapcsolódnak; 

2. közmegegyezéssel e bizottság állapítja 
meg az egyes városok szini évadjait, melye-
ket a kerületet nyert színigazgató pontosan 
betartani köteles; 

3. általában irányt szab a színészetnek, 
ez irányban érvényesiti a közönség érdekeit 
és pedig nem csupán kívánalmakat terjesjiţ 
eló, hanem imperativ rendelkezési joggal bir 
a színigazgatókkal szemben a tekintetben, 
hogy társulatát-miként szervezze, mely dara-
bokat adjon eló, minő kiállításban; szóval a 
művészeti színvonal emelése a bizottság ke-
zébe van letéve és a színészetet többé az 

A „CSIKI LAPOK" TĂRCZÂJA. 
l i k í c i t m - M i a i i T M u a r . 

A csíkszeredai iparos ifjúsági  önképzőkör 
folyó  hó 8-án Rákóczi ünnepélyt rendez. — A 
hazafias  érzés megnyilvánulását minden alkn-
lommal szívesen látjuk s igy örömmel látjuk 
a csíkszeredai iparos ifjúságnak  azt az áldo-
zatkészségét is, bogy nagy fejedelmünk  arc 
képét a városház tanácsterme szániára meg-
festette.  Helyeseljük azt is, hogy nz arckép 
leleplezését Ünnepségekkel kötik össze, de 
nem hagyhatjuk szó nélkül az Ünnepély pro 
grammját és különösen az ünnepélyre szóló 
meghívó szövegét. 

A programm ökörsütéssel kezdődik, sza-
márversenynyel, lepényevéssel, orr-versenynyel. 
babnyeléssel folytatódik  és tengeri ütközettel 
végződik. 

A meghívó szövegéből mutatóba közöljük 
az alábbiakat: 

.Halljuk 1 Külön tudnivalók. Halljuk! A 
népünnepélyen résztvevők közül, ki az elsó 
századiknak szerencsésen beérkezik — melyet 
egy számoló gép fog  ellenőrizni — egy üveg 
szomorodnit kap tiszteletdíjban; a második 
száznak érkező két üveggel; a harmadik száz-
nak érkező egy Üveg franczia  pezsgőt; a ne-
gyedik száznak érkező egy dísztárgyat; az 
ütődik száz egy arany Arát; az ezredik már 
— tekintettel a nagy számra — okvetlen egy 
toronyórát kap. Belépd-dij: Az ökörsütésúél, min 
den utánflzetés  nélkül — személyenkint egy 
ökörcombot fogyasztanak  el — csupán 1 kor., 
ak&r 5 rongyos picula. — Családjegy, ha 5—8 
gyermekkel rendelkező családfő  létezik is, (a 
suit ökörből egy eló- és egy ntólábszárat fo-
gyaszthat el), mégis csupán 2 koronát, avagy 
10 koszos piculát, oo moodjuk 1 osztrák ér-
tékű forintot  flzet  Zenét, azt már a csíksze-

redai elsó zenekar (Háduj H Árpád) szolgál-
tatja, szabad zsebelésl kísérlettel, szalvéta* 
tányéron". 

begyen elég ennyi ízelítőnek. 
Senki sein becsüli nagyobbra az iparos 

és kereskedő osztályt, mint mi becsüljük, mert 
jól tudjuk, bogy az ipar és a kereskedelem 
virágzása viragzása a hazának, de ma már a 
jó nadrág varráson és n jó csizma készítésen 
felül  azt is elvárjuk iparosainktól, hogy az 
intelligenciának bizonyos magasabb — hozzá-
juk méltóbb — mértékét saját'tsák el. 

Ebból a szempontból nagy jelentőséget 
tulajdonítottunk az iparos ifjúsági  önképzőkör 
létesítésének és fennálhisáuak,  de a ltákóczí 
ünnepély prograinmja és az ünnepelyre szóló 
meghívó szövege azt a sajnálatos meggyőző-
dést keltette fel  bennünk, hogy az iparos ifjú-
sági önképzőkör nem áll feladata  magaslatán. 

II. Rákóczi Ferencz félistene  lesz a ma-
gynrnak. mig e kerek földön  egy magyar szív 
dobog. 

Neve és emléke oltár lesz mindenhn, a 
szabadság felszentelt  oltára. 

Megszentségtelenitése ennek nz oltárnak 
az iparos ifjúság  Hákóci ünnepélyének izléste 
len programmja s a meghívó még ízléstelenebb 
szövege. 

Ilyen prograinmot összeállítani s ilyen 
meghívót kibocsátani lehet és szabad Dummer 
August ünneplésére, de nem lehet és nem sza-
bad nagy Kákóci Ferenc felkent  fejedelmünk 
szentséges nevének megünneplésére. 

Ezt a programmot s ezt a meghívót nem 
vezethetjük vissza másra, tnint arra, hogy ipa-
ros Ujaink önképzőkörükben alaposabb önkép-
zésükre igen kevés gondot fordítanak. 

Fel kell tételeznünk, hogy a programmot 
a legkiválóbbak állították össze, a meghívót 
pedig nz önképzőkörnek szellemileg legkima-
gaslóbb tagja szövegezte. 

Ha már most a legkiválóbbak az Ízlés 
telenségnek ily kolossális mértékéről tesznek 
tanuságot, el sem tudjuk képzelni, hogy a 
többiek nz önképzésnek milyen fokán  állhat-
nak. Ks cl sem tudjuk képzelni intelligenciájuk 
inagasságánák a mélységét. 

liátran megállapíthatjuk, — és ezt őszin-
tén sajnáljuk — hogy Rákóczit semmi esetre 
sem ismerik a maga igazi, a maga tündöklő 
nagyságában, mert ha ismernék, emlékét uem 
szamárversennyel ünnepeluék. 

Dr. Végh  Elemér. 

á t l i c i i 

(Tnrti'-Hi'!, ini'ly világosim bizonyítja, lio^y a/ asszo-
nyok nagyon s/.iTrnyi-k. i 

Egy szomorú uri ember jelent meg ma 
délelőtt szerkesztőségünkben. Gyűrött ábrá-
zatáról, búskomor tekintetéből nyomban sej-
tettük, hogy félj. 

Szerényen lapult meg a pamlang egyik 
sarkában s síri hangon motyogta: 

— Szeretném, ha a az urak meghallgat-
nák a feleségem  hoájáuak a históriáját. 

Nem igen szeretjük a fecsegőket,  sót 
gondosan óvakodunk tőlük, de ennek az urnák 
a hangjából annyi tragikum zúgott elő. hogy 
sziute megesett a szivünk rajta s könnyíteni 
akartunk a lelkén. 

— Mesélje el, kérem I — mondtuk egy-
hangúlag. 

A szomorú ember csak erre várt. Nagyot 
sóhajtott s hozzákezdett történetéhez. • » 

Hát ugy esett kérem, bogy mintegy két 
hét előtt délben, a mikor a hivatalból haza 
mentem, a feleségem  egy olyan ebédet tálult 

elém. amely a levestől kezdve az utolsó fo-
gásig — kedvenc ételeimből állott. 

Ha ön jk valaha voltak férjek,  akkor tudni 
fogják,  hogy ez rendkívüli dolog, amely csak 
a legritkább esetekben érhető el. 

Azonnal veszélyt sejtettem. Ks ez a ve-
szély az ebéd végén csakugyan be is köveke-
zett. A gőzölgő, illatos, znmatOB fekete  kávé-
nál ugyanis az asszony igy szólt: 

— Édesem, vegyél nekem egy — boátl 
Közben inegkapargatta a tarkómat, s he-

gyes hófehér  ujjacskáival gyérülő fürteim  nyu-
godalmas rendjét zavarta föl. 

Átszellemült ábrázatot vágtam s egy feje-
delemhez illő leereszkedéssel feleltem: 

— A boá meglesz I 
Nohát meg is vettem. Hosszú volt, fehér 

és puha. A feleségem  kacagott, mikor meg-
kapta s rám kacsintva kijelentette, hogy nem 
is vagyok olyan rút, mint eddig hitte. 

Egy napig boldogok is voltunk. Ez is 
valami. (Sokan az egész házas életükben egy 
óráig sem boldogok). A következő napon azon-
ban ebéd után újból megszólalt a feleségein, 
moBt már nagyobb apparatussal vakargatva 
meg fejemet. 

— A boát ma vettem fel  először, — 
mondta ugy odavetve, félvállról.  — Jó, csak-
hogy a felöltőmhöz  nem illik. Ez már nagyon 
kopott. Szinte nevetséges voltam benne 
Ujat kell rendelned I 

Meg kellett hát rendelnem ezt is és két 
napig megint csak boldogok voltunk. 

Akkor megint megszólat a feleségein: 
— Furcsa dolog ez nagyon!... Helyem 

felöltő,  pompás boá és divatból kiment ósdi 
T ^y i - ţ - r , - ! ^ BMŰL mmry í é i m a i l é l d a t -vma, fctoiv» 
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igazgató rideg üzleti czéljainsk kielégítésére 
fel  nem használhatja. 

A moet nagyjában vázolt szervezet elő-
nyei a következők: állandó társulat, szabályo-
lott síinl  évad, megválogatott erók, előirt da-
rabok, modern külső kiállítás,  általános ellen 
Anési és vezetési Jogkör, a színtársulat  nagy 
ságáoak megszabása, mind megannyi előnyök, 
melyeket az eddigi szervezetnélkuli állapotban 
nélkülözni voltunk kénytelenek. 

A kerületi Bzervezet előnyeit méltányolta 
a magas minisztérium, amikor állandó gyakor-
latként követi, hogy a szini kerületek alkotá-
sára ó maga is hatásosan közreműködik és 
anyagi támogást nyújt. 

A kormányzatomra bízott  vármegye két 
városának ilyen színi  kertllet létesítése körtlli 
akcsióját magáévá téve, annak élére állottam 
is tervem, hogy Csíkszereda,  Gyergyószent-
miklós, Sepsiszentgyörgy, Kézdirásárbely, Foga 
ras, Saászrégen és Nagyenyed városokkal szö-
vetkezve megalakítsuk  az erdélyi második 
•zinikerOletet, belevonva nyári helyekUI eset-
leg Táanádfürdó, Hzováta és Kovászna fürdő-
helyeket és mindezen helyeken biztosítsuk a 
szinlkerfllet nyújtotta előnyöket és általában 
gyakoroljuk a kerületi szervezetből ránk há-
ruló azon jogokat, amelyek az eddigi siralmas 
állapotokat szanálni és anyagi áldozatainak 
megfelelő ellenszolgáltatást biztosítani  vannak 
hivatva. 

A kerület megalkotására vonatkozó rész-
letes terveimet és a követendő eljárás részle-
teit közölni korainak tartom mindaddig, mig 
tervre vonatkozó szives véleményét meg nem 
ismerem. Egyelőre arra kérem Polgármester 
urat, hogy a vezetése alatt álló város szin-
pártoló közönségét a tervnek és a kerület lé-
tesítése eszméjének megnyerni szíveskedjék. 

Meg vagyok róla gyózódve, hogy az 
esetben, ha polgármester ur a vezetésem alatt 
álló akcziőhoz csatlakozni és a város szinpár-
toló közönségét a tervnek megnyerni szives 
lesz, a kerllleti szervezetet a magas kormány 
támogatásával az ószi uj sziniévad kezdetéig 
létesítenem sikerülni fog. 

E végből szives csatlakozását és jelen 
Boraimra b. véleményét mielőbb kérem. 

Csíkszereda,  1906. május bó 28-án. 
Hazafias tisztelettel: 

Kállay  s. k.. 
Csikmegye főispánja. 

Kétséget Bem szenved, hogy az egyes 
polgármesterek városuk kulturális életére ki-
ható ezen Üdvös akczióhoz csatlakozni fognak 
és az erre vonatkozó bejelentésüket főispá-
nunkhoz rövid időn belül elküldik. A polgár-
mesteri válaszok beérkezte után főispánunk 
az ügy részletes és végleges megbeszélése vé-
gett az érdekelt polgármestereket egy közös 
értekezleten való megjelenésre fogja felkérni. 
Ezen értekezlet lesz hivatva dönteni a tervbe 
vett eidélyi második szinikerület sorsa felett 

ruha! Bizony egy uj toalett szükségesebb a 
falat kényéinél I 

Be kellett látnom ezt is. Azt mondtam, 
hogy igaza van s megvettem a ruhát. 

De ekkor már uem voltam boldog. A fele 
ségem egész nap lőtott-fntott, mig végre dél-
ben, amikor lihegve ért haza, igy szólt: 

— Ez igy nem mehet tovább I 
(No már ebben egytértettem vele!) 
Ó pedig folytatta.-
— Nem mehet tovább Én nem 

állhatok egész életemben a konyhában a tűz-
hely mellett Különös lenne selyem ruhá-
ban az utczán sétálni, aztán haza jönni s itt-
hon neki jgyürközni és főzni, meg moslékkal 
manlpnlálni Nevetségessé nem akarok 
lenni I . . Még ma kell szakácsnét fogadnod I . . . 

És meglelt a szakácsné is. 
No de akkor meg aztán pláne dühös lett 

Esküdtszéki tárgyalások. 
A csíkszeredai királyi törvényszék, mint 

esküdtbíróság ez esztendei tárgyalásainak má-
sodik sorozatát folyó  hó 1-én kezdette meg. 
Ezen második ciklus szokatlanul rövid; mind-
össze három Ugy kerül benne elbirálásra. Kettő-
ben már döntöttek oz esküdlek. Az egyik fel-
mentéssel, a másik súlyos büntetéssel nyert 
befejezést. 

E l s ő n a p . 
Junius 1-én Itáduly József  Dénesé és tár-

sai elleni bünUgyben kellett az esküdteknek 
dönteniök A vád akként szólott, hogy Káduly 
József  DéneBé 1908 évi március 8-án Madé-
falván  Ágoston Márton testét bicsokkal való 
szúrás által szándékosan, de ölési szándék 
nélkül akként bántalmazta, hogy az okozott 
súlyos testi sértés folytán  a sértett halála kö-
vetkezett be. Ráduly Balázs DéneBé és Botár 
Mihály pedig Káduly József  Dénesé ezen té-
nyét szándékosnn előmozdítottak és megkönyi-
telték az által, hogy a cselekmény elköveté-
sénél nyitandó segély végett ütóeszközökk l̂, 
a helyszínén megjelentek és szintén támadólag 
léptek fel. 

Ezen tárgyalást Fekete Imre törvényszéki 
biró vezette, szavazó birák voltak Báldi Aurél 
törvényszéki és Marascbky Róbert járásbiró. 
Elsőrendű vádlottat dr Szántó Samu ügyvéd 
helyettese: Kormos Emil ügyvédjelölt, másod-
rendűt dr Bocskor Béla éá harmadrendűt dr 
Erós VilmoB Ügy védek személyesen védték. A 
közvádat Jeney László kir. ügyész képviselte. 

A bizonyítási eljárás befejezte  után má-
sod- és harmadrendű vádlottakkal szemben a 
kir. Ügyész a vádat elejtette, mert a bizonyí-
tási eljárás adatai szerint a hünsegédség kri 
tériuma fen  nem forgott. 

Az elsőrendű vádlott bűncselekményére 
vonatkozólag a törvényszék négy kérdést in-
tézett az esküdtekhez. Az első a halált okozó 
súlyos testi sértés bűntettére, a második a 
jogos önvédelemre, a harmadik az erós felin-
dulásra. a negyedik a jogtalan bántalmazással 
kapcsolatos erős felindulásra  vonatkozott. Az 
esküdtek az eUő két kérdésre igennel felelvén 
a törvényt alkalmazó bíróság vádlottat fel-
mentette. 

— Második nap .— 
Junius 2 án az esküdteknek egy súlyos 

deliktumu ügyben kellett határozniok. A vád 
gyikosságról szólott. Ennek a bűncselekmény-
nek hiBztorikuma n következő: Ditróban 11(08. 
évi márczius 13-án reggel 7—8 óra közötti 
időben a László István kántor szolgálatában 
álló Nagy Berta cselédleányt az udvaron levó 
kútban halva találták. Az orvosrendóri hulla-
vizsgálat a halál okául vizbefuladást  állapított 
meg, nmely véletlenségből akként jöhetett 
létre, hogy az elhalt, amint a merített vedret 
ki akarta emelni, megcsúszott, nz egyensúlyt 
elveszítette 8 a tág nyílású kútba fejjel  bele-
esett, miért is a gyergyószentmiklósi főszolga-
bíró a bulla eltemetéeét megengedte. 

Később azonban kiderült, hogy Nagy 
Berta nem á fentebb  emiitett körülmények 
között és nem véletlenségből esett a kútba, 
hanem cselédtársai: Molnár Ferencz Istváné 
és egy 13 éves leányka Ferencz Karolin 
bosszúból megfojtották  és már meghalva dob-
ták a kútba. Ezen tettüket pedig közös egyet-
értéssel. előre megfontolt  szándékkal és ki-
eszelt módon akként hnjtották végre, hogy 
Ferencz Karolina késő este az istállóba csalta 
Nagy Bertái, mialatt Molnár Ferencz utóbbit 
megfojtotta,  ezalatt Ferencz Karolina a lám-
pát eloltotta és vigyázkodott; azután pedig 
a bullát közösen dobták a kútba, s hogy a 
gyanút magukról elhárítsák, Ferencz Karolina 
egy Uras kártyát tett a kut mellé és :>zt állí-
tották, hogy az elhalt este vízért ment és vé-
letlenségből esett a kútba. 

A királyi ügyészség Molnár Ferencz, 
mint tettes és Ferencz Karolina, mint bűn-
segéd ellen gyilkosság büutette miatt emelt 
váidat, de az esküdtekhez intézendő kérdések 
közé a szándékos emberölés bűntettére vonat-
kozót is felvenni  kérte. Jeney László vád. 
Kormos Emil és Botár Adolf  védóheBzédei 
után az esküdtek vádlottakat a gy ilkosság bűn-
tettében, mint tettest, illetve bűnsegédet mon-
dották ki bűnösnek, mire a bíróság Molnár 
Ferenczet 15 évi fegyházra,  Ferencz Karoli-
nát pedig 3 évi börtönre Ítélte el.. Az • ítélet 
jogerős. 

Szinte kikelt az arcából, amikor rám 
rivalt: 

— Bs ugyan pompás.... Az egész világ 
kacag rajtunk Csaknem pukkanva mesé-
lik egymásnak aa emberek, hogy szakácsnét 
éi szobalányt tartunk és - három szobában 
kucorgunk I Igazán dóreség! Azon-
nal lakást fogss kereskedni Legalább öt 
szobával I 

• 

A bús ember elhallgatott. Aztán feltám-
pászkodott s megszólalt Hjból: 

— Hát most keresek egy öt szobás lakást... 
De tndom, még ezzel nem leu vége I 

Tartok én még lovakat ls, meg hái&t is 
" • a * És kl tudja, vége leu-e még 
akkori? 

Ki a boa ugyan körülfont.  J. 

A kiadás volt 17 kor. 33 fillér,  tehát az 
elhagyatott gyermekek javára tisztán maradt 
1912 kor. 43 fillér. 

A fenti  összegből juttatott Oyergyóalfalu 
község közönsége 142 kor. 40 Iliiért, Borszék 
község 19 kor. 3 Aliért, Csikcsicsó 25 kor. 
4 fillért,  Gyergyócsomafalva  19 kor. 91 fillért, 
Qyimesfelsólok  6 kor. 41 fillért,  Gyimeskczép-
lok IG kor. 12 fillért,  Gyergyóholló 21 kor. 
G4 fillért,  Gyergyókilyénfalva  és Vasláb 40 kor, 
9ti Hllért, Csikkozinás és Lázárfalva  59 kor. 
39 fillért,  Gyergyóremcte 168 k ir. 95 fillért, 
Csikrákos 24 kor. 93 Hllért, Csikszentkiraly 7 
koronát, Csikszentmihály 4 kor 5 fillért,  Csik-
szentmartoa és Csekefalva  17 kor. 42 fillért, 
Csikszenttamás 18 kor. 76 fillért,  Gyergyóuj-
falu  34 kor. 97 Aliért, Kászonujfaiu  15 kor. 
kor. 69 fillért,  Gyergyótölgyes 21 kor. 90 fillért. 
Tusnád és Verebes 11G kor. G1 fillért,  Csik-
várdotfalva  és Csobotfulva  34 kor. 63 Hllért, 
JjyergyÓBzentmiklÓB város közönsége 292 kor. 
97 fillért,  Csíkszereda város közönsége 702 kor. 
3 fillér,  s Szépviz község 118 kor. 95 fillért, 
azaz a vármegye összesen 1929 kor. 7G fillért. 

Április 20. és 30-ka között beküldött még 
CsikBzentgyörgy községe 18 kor. 54 fillért,  ugy 
hogy az egész vármegye gyűjtése bezarólag f. 
évi április bó 30-ig 1968 kor. 30 fillért  tesz 
ki, a melyből levonva a 17 kor. 33 fillérny 
kiadást, marad a gyermekvédő liga javára tisz-
tán 1940 kor. 97 fillér. 

Kelt Csikszeredán, 1908. május hó 1-én. 
Hazafias  üdvözlettel: 

Kállay Ubul, 
fóispán. 

Nyilvános elszámolás. 
A kővetkező levelet vettük: 
Az országos gyermekvédő liga érdekében 

a főispán és alispán által kibocsátott felhívá-
sok alig remélt fényes eredménnyel jártak. 

A vármegye közönsége bebizonyította, 
hogy a mai anyagias célokért küzdő világban 
magas erkölcsi célokért lelkesülni tud s áldozni 
képes. 

Minden rendű és rangú, mindenféle tár-
sadalmi állású honfiak és honleányok vetél-
kedve buzgólkodtak a szent cél eszközeinek 
gyarapításában  s ai eredmény annak megfele-
lően a lehető legkedvezőbb volt. 

Eddig azaz április 26-ig befolyt összesen 
1089 kor. 76 fillér. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A bírák szabadsaga éa ujabbi 

ügybeosztása. Törvényszékünk birói kara 
Gyalókay Sándor elnök vezetése alatt folyó 
évi május hó 31-én teljes ülést tartott, melyen 
a birák szabadságidejére és CBÍpkés Árpád 
törvényszéki biró helyébe Csiszér János tör-
vényszéki bírónak kinevezése folytán  beállott 
változásra tekintettel, az ujabbi Ugybeosztásra 
nézve a következő megállapodás történt: 
Szabadságidejét tölti Jerzsák János it. táblai 
biró julius 1-tól augusztus 4-ig és szeptember 
első felében  7 nap, Csíkszereda—Nagyvárad; 
Kovács Lajos törvényszéki bíró junius 5-tól 
julius 3-ig, Pöstyén; László Géza törvényszéki 
biró szeptember 1-tól október 12-ig, Csíksze-
reda—Kolozsvár; Gecző Béla törvényszéki 
biró május 6-tól junius 2-ig és jul. 6-tól jul. 
l'J-ig, Herkuleafürdö;  Fekete Imre törvéuy-
széki biró aug. 4-től aug. 26-íg, Nagyvárad; 
Bodor Ödön törvényszéki biró junius 15-től 
julius 13 ig, Karlsbad; Báldi Aurél törvény-
széki biró szeptember első felében  2 hét, 
Csíkszereda—Gyalu; Jurkovics Ottmár tör-
vényszéki biró megszakított rövidebb ideig 
tartó szabadságot vesz igénybe, Budapest— 
Balatonlelle; Bocskor Autal törvényszéki alhiró 
decz. havában, Budapest; Császár László 
törvényszéki albiró jul. 6-tél augusztos 9-ig 
és szeptember 23-tól szept. 30-ig, Oklánd— 
Magyarsák. — Junius bó 16-tól kezdődóleg: a 
sommás lelebbviteli tanács elnöke Jerzsák 
it. táblai biró, rendes tagja Fekete Imre tör-
vényszéki biró; a büntető fótárgyalások  el-
nökei aráuylagos beosztással Báldi Aurél és 
László Géza törvényszéki birák, a büntető 
felebbviteli  tárgyalások elnöke Báldi Aurél 
törvényszéki biró, ezek előadója Csiszér Já-
nos törvényszéki biró; a házassági ügyek 
előadója Jurkovics Ottmár törvényszéki biró; 
telekkönyvi elóadő László Géza törvényszéki 
biró eddigi reszortjában Csiszér János törvény-
széki biró, ki a rendes perek egyhatod részét 
is kapja. Egyebekben az eddigi Ugy beosztás 
érvénybeu továbbra is fennmarad.  — Végül 
törvényszékünk birói kara Báldi Aurél tör-
vényszéki biró indítványára azt a kegyeletes 
és szép eszmét határozta el, hogy' törvény-
székünk eddigi elnökeinek arczképét a tanács-
terem részére megfeateti  és e tárgyban a to-
vábbi intézkedés megtételével az indítványt 
tevó bitót bizta meg. 

—  Uj  ügyvédi  iroda.  l)r  Pál Gábor 
ügyvédi irwláját folyó  hő U n i Verem* Elek-tele 
házban megnyitotta. 

— M e g t é r é s , Hegható szép egyházi ünne-
pélye volt lblyó évi májon hú 31-én Csikszeutmi-
hály rum. kath. hitközségnek. Ugyanis e napon 
tért vissza a rum. kath. egyház kebelébe a csik-
szeutiniliályi derék állomáslőnöknek — Csíki János-
nak szelíd, nemeslelkü neje, szttletett Szigeti Erzsé-
bet. E kedves ni eddig is csak névleg volt lefor-
inátus; tényleg lelkének minden gondolatában, szi-
vének minden érzésében katholikus volt És mert 
a közelmúltban két azép gyermekének hirtelen ha-
lála által az anyai szívre következett mély fájda-
lom és keservek között lelkének vigaszt egyedül a 
kath. vallás igazságaiban talált hitbeli meggyőző-
tlése azon szilánl elhatározásra vezeti, hogy ő for-
mailag ia katholikus leaz. Ezen üdvös elhatározást 
es alkalommal végre is hajti. A vasárnapi isteni 

tiszteletre egybegyűlt buzgó hivek előtt Jakab Lajos 
esperes-plebánosnak kezébe, Török Ferenc ország-
gyűlési képviselő, Koródy Mihály csikszentmiklísi 
és Kovács Mihály szépvizi plébánosok jelenlétében 
letette a hitvallási fogadalmat.  A meghatottságból 
származott fönséges  érzelmek e kedves ni egész 
lényén visszatükröződtek, melyek még tovább foko-
zódtak, midőn Török Ferencz képviselő sz ő ékes 
szólásával rámutalott arra, hogy mit tesz katholi-
kusnak lenni. A megtért kedves uíivel együtt ör-
vendett uz egész nép és a jelen volt papság s 
szívből óhajtók, liogy több ily napot adjon az L'r 
az igaz egyházának. Verebesi . 

— Iszákosság  éa  terítettség.  Azok 
a bajok között, melyek a testrészek növekedési 
képességének, a mirigyeknek s ezeknek vele-
született hibáit okozzák, elsó helyen áll az 
iszákosság. A szeszes italok ilyen hatását az 
állattenyésztők is ismerik. Ha ugyanis nagyon 
apró termetű lovakra vagy kutyákra akarnak 
szert tenni, szesszel tartják az anyaállatot. 
Levcnthaler irja világhírű müvében, hogy egy 
nagyon iszákos apának 14 gyermeke közül 
négynek volt nagyon kis feje  — ami a terhelt-
Bég kétségtelen jele — de a gyermekek egy-
szersmind buták és nyavalyatörósök (epilep-
sziások i is voltak Pilz ismertet egy családot, 
melyben a nagyapa és apa is rendkivül iszá-
kosak voltak s tiz gyermek között négynek 
volt nagyon kicsi feje,  a többi vízfejű  volt s 
valamennyi buta; a vízfejűek  mind görcsökben 
haltak meg. Egy rendes koponyájú leánygyer-
mekük is félkegyelmű  volt s ennek négy 
gyengeelméjű gyermeke született Ennél már 
csak uz a megdöbbentőbb eset, hogy egy iszá-
kos apának két feleségétől  való 24 gyermeke 
közül 22 halt meg görcsökben; egy el, de epi-
lepsziás, a másik élő skrofulás.  Egy iszákos 
borkereskedőnek 11 gyermeke balt meg epi-
lepsziában; három él, de mind a három epi-
lepsziás. Mindezek az esetek bizonyítják, hogy 
a gyermek fejének  és egész testének fejlődé-
sét a szülök által élvezett Bzeszes ital milyeu 
veszedelmesen megronthatja. Bourneville, az 
idiotizmusnak világszerte legjobb ismerője 
állítja, hogy ezer buta gyermek közül 750-nél 
a butaság a szülők iszákosságától ered. 

— Kereskedelmi szerződés Romá-
niával. Bécsi táviratunk szerint Mihálovics 
külügyminiszteri osztályfő,  a vám- és keres-
kedelmi értekezlet elnöke Bukarestbe utazott, 
hogy a román kormánynyal az Ausztria-
Magyarországgal való kereskedelnii viszony 
ujjászabályozása dolgában tárgyaljon. Utazá-
sának tisztára tájékoztató jellege van. 

—  A romániai  mtigyarok  látoga-
tása.  Most viaszuk a liirt a romániai magyarok 
nagyszabású kirándulásáról. Rrailából ugyanis ötven 
katholikus luugyar látogat el hozzánk a pünkösdi 
búcsúra. Ez Htjukkal kapcsolatban a madéfalvi 
emlékoszlopnál egy kis ünnepély keretében koszo-
rút helyeznek el, kilejezést adva a magyar haza 
iránti ragaszkodásuknak. A kirándulók f.  hó &-én a 
délutáni vonattal érkeznek (îyinies lelőL 

—  Szabiid  fürdés  az  Oltban.  Napról-
napra halljuk a panaszokat a csíkszeredai lüidőnél 
tapasztalható azon tűrhetetlen állapot miatt hogy 
az olt vizében — közvetlenül az ut mellett — 
inimlen jó izlés hátrányára szabad fürdőzéseket 
rendeznek úgy, a hogy az Isten az embert meg-
teremtette. Panaszok az elmúlt években is voltak, 
orvoslásukat azonban uem láttuk. Az intelligens 
közönségnek pedig nem kellemes látvány. Ott van 
a kiliágási törvény és szabályrendelet csak eUen-
örizni, illetőleg végrehajtani kell. Felhívjuk az ille-
tékes rendőrhatóság figyelmét  hogy a közönség 
jogos érdekeit védelmezze meg. 

—  A mudéfalva—gyeryHÓsxeHt  Mik-
lósi  vasútvonal  felülvizsgálása.  A madé-
talva — gyergyószenbniklósí vasútvonal végleges 
leiül vizsgálására a budapesti máv. főfelügyelősége 
és kolozsvári üzletvezetősége bizottságot küldött 
ki, mely a részletes felülvizsgálatot  már meg-
kezdette. 

—  A József  Kir.  Herceg  Szanató-
rium  KgyeMlet  helyi bizottságának elnöke a 
következőket teszi közzé: A József  Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület évi közgyűlését Budapesten 
^Váci-utcai városháza disztermében) ez évben junins 
14-én tartja meg. A közgyűlésre felutazó  tagok a 
iu. kir. államvasutakon oda és vissza szóló, nyolc 
napi érvénnyel bíró, féláru  vasúti jegy váltásán 
jogosító igazolványt kapnak, ha ezért hozzám junius 
7-ig fordulnak.  Felhívom a szanatórium egyesület 
t tagjait, hogy minél többen vegyünk részt köz-
gyűlésünkön. A féláru  jegy váltására szóló igazol-
ványt azok is megkapják, akik junius havától irat-
koznak be az egyesületbe. Hazafias  tisztelettel: 

A b i z o t t s á g i elnök. 
— Uj  unitárius  trmji/ol/i.  SiAkely-

Udvarhelyt az unitárius egyház újonnan épített dí-
szes templomát a napokban szentelte fel  ünnepiesen 
Ferenc József  püspök, ki nagy közönség jelenlé-
tében mondott beszédet Délben háromszáz terítékű 
lakoma volt, a melyen az erdélyi ánitárius egyház-
megyék is képviselve voltak. Este fényes  bál volt 
A püspök innét körútra ment éa beutazta az uni-
tárius községeket 



Junius a. C S I K I L A P O K 23. szám. 
— Fiád  Avrelné bünpOre. A dévai 

törvényazék májai 27-én ttigyaha Vlád Anrél csa-
ládjának ismeretes bünpörét. Midt év májnsában a 
bábolnai községi iskola vizsgáján magjelent Lala 
Péter bábolnai oláh pap, Vlád Aurel neje éa anyja. 
A gyermekek magyarul .Isten hozott"-Ul Üdvözöl-
ték őket, éa ex ellen, a jelea vendégek megbotrán-
kozva keltek ki. A magyar nyelvi) feleletnél  az 
asaiooyok megbotránkozva felpattantak  éa azt mond-
ták. hogy a magyar nyelv nem ér semmit, ne ta-
nuljanak magyarul. Ebből országra szóló Iwtránv 
timadt. A szenlai tárgyaláson aok oláh pap és az 
oláh intelligencia számos tagja volt jelen. Este 
K órakor hinlették ki az Ítéletet, a mely szerint 
Vlád Aurél nejét egy havi úllamfogbázni  és MIM» 
korona pénzbüntetésre Ítélte n törvényszék, anyját 
azonban a vád alól felmentette.  Az Ítélet ellen az 
Ügyész és a védik felebbezést  jelentettek be. 

— Kabaret-hangverseny a Vigadó-
ban. Szenzációs művészeti eseménynek lesz 
színhelye junius 10-én városunk Vigadójának 
díszterme. Régen volt Csíkszeredán olyan nagy 
és előkelő mlivésztársaság, mint a milyen ezen 
az estén teritett asztalok mellett kabarét-
hangversenyt rendez a Vigadóban. A társula-
tot, melynek programja változatos, nagy és 
mUvészi, Palásthy Marcell budapesti hírlapíró 
társunk, az ismert novellaíró és az Andrássy-
nti modern szinhiz kitünó nevl) conferencierje 
vezeti is tagjai sorában csupa elsőrangú művész 
nevére találtunk. A mlivésztársaság primadon-
nája Tábory Frida, a Szigligeti színház Unne 
pelt művésznője, kinek neve Erdély mllértő 
közönsége elótt egyike a legjobban hangzóknak. 
Fóerósége a tournéen levő művészgárdának 
Palásthy Sándor, a budapesti Király szinház 
uj énekes bonvivantju, aki egyike Magyaror-
szág legjobb és legsokoldalúbb színészeinek. 
Ó az, aki két év előtt, mikor mint rendező 
és operette-szinész Nagyváradon a Szigligeti 
színházhoz leszerződött, a következő szere-
pekben mutatkozott be: Az angot asszony 
lánya, Ange Pitoujában (komoly lírai tenor 
szerep) Casanovában (bariton szerep), a Drótos-
tót PfefTerkornjában  (burleszk komikus), azután 
mint Bobherceg (ó az egyetlen férti  színész, 
•ki azt a primadonna szerepet brílliansul elját-
szotta) s ugyancsak a Bobbercegben előadta 
Pomponlns szerepét, iţz öreg professzorét,  a 
mely tudvalevőleg énekes jellemszerep. Palásthy 
Sándor e szerepeiből a műértő közönség fogal-
mat alkothat ennek a csodás tehetségű, s iga-
zán magyar művészünknek rendkívüli kvalitá-
sairól. Tagja a társadalomnak Szász Ilonka, a 
budapesti kabarét világ egyik rokonszenves, 
nagytehetségű szépsége, a ki miut koncert és 
kabarét énekesnő, elsőrangú. Látni fogjuk  a 
Szigligeti színház bájos tagját Asszonyiné Len-
két, Broecken zongoravirtuozt, aki az egész 
előadást kíséri Kardos Andort, a kolozsvári 
Nemzeti-színház volt tagját, a ki jelenleg a 
budapesti modern-színház kitűnő tagja és egész 
érdekes művészeti produkció keretében, a 
hangszerutánzásban az ismert olasz artistát, 
Revére Prosperót. Az egész előadást mUvészien 
szép ötletesen vidám keretbe Palásthy Marcell 
conferálása  foglalja.  Jegyek a pompás művész 
estére Szvoboda József  könyvkereskedésében 
előre kaphatók s a Vigadóban Szentmiklósi 
JózsetyiAI jegyezhetők eló. Helyárak : elsőrendű 
ülőhely 3 kor. Másodrendű ülőhely 2 kor. Kar-
zati ülőhely 1 kor. Karzati állóhely 60 fillér. 
As érdekes művészi eseményre még vissza-
térünk. 

_ Tanulmányát a londoni magyar 
kiállítás megtekintésére. Vármegyénk szü-
löttje, a tevékenységéről ismert dr. Molnár Akos 
fővárosi Ügyvéd, országgyűlési képviselő nagy-
szabású tanulmányutat rendez a Londonban 
mir megnyílt  kiállítás  megtekintésére. A rész-
vétel feltételei annyira kedvezők, bogy nem 
mulaszthatják el azoknak közlését. Résztvenni 
szándékozók forduljanak egyenesen dr. Molnár 
Akos országgyűlési képviselőhöz (Budapest, 
Rákócsy-ut 22. sz.), ki a jelentkezéseket elfo-
gadja és a szükséges felvilágosításokat  meg-
adja. A tervezett tinas tanulmányutprograromja 
a következő: A tanulmányit résztvevői három 
cső port ban keresik fel Londont, és pedig: 1908. 
junius hó 20-án, Julius hó 15-én és augusztus 
hi 20-án. Indulás Budapestről klllö.i vonaton 
• ayogatí  pályaudvarról, mindenkor d. u. 3 
órakor. Útirány: Wien,Frankfurt, Köln, BrOssel, 
Ostende, Dover, London. Minthogy Londonban 
vasárnap az tüzes Üzletek, valamint mulató-
helyeit zárva vannak, a város egészen kihalt, 
a indulás mindenkor szombati napon történik 
• Igy a vasárnap utazással telik el. A tengeri 
•t a legkényelmesebb, mert as utasok este 

kabinjaikba térhetnek s az éjszakát nyugodtan 
átnludhatják. Érkezés héttón reggel Londonba. 
A társasig megtekinti London összes neveze-
tességeit (Parlament, Westminster Apátság, 
Szent Pál templom, Towcr, a Dockok, stb. stb 
minden estét más-más szórakozó helyen tölt, 
résztvesz a magyarság tiszteletére rendezendő 
nagy banketten s a közbeeső vasárnapot egy 
soha el nem felejthető  szépségű Tbemse hajó-
kiránduláson tölti, megnézve a Haiatoncourt 
palotát, III. Vilmos király tündér kertjét, Rich-
mond-parkot éB Kew Cardenst, a világ legszebb 
pálmakertjét. Visszafelé  ugyanazon útvonal van 
előirányozva, ha azonban valaki más uton 
óhajt hazatérni s ebbeli szándékát nz indulást 
14 nappal megelőzőleg bejelenti, annak menet-
jegye tetszés Bzerinti irányban fog  kiállíttatni 
(45 napi érvényességgel), ez esetben azonban 
az illető köteles uz előirányzott útvonal és az 
általa kívánt útirány közötti netaláni különb-
séget megtéríteni. A részvételi dij 600 korona. 
Ez az összegben bennfoglaltatik  a vasuU és 
hajójegy Londonba és vissza s a teljes ellátás, 
az indulás percétől kezdve. már az uton, vala-
lamint a 8 napos londoni tartózkodás alatt, 
látványosságok és színházak belépődíjai, vezető 
és kocsi-költség, borravalók stb., stb. A részt-
vevőnek a kirándulás kezdetétől annak befe-
feztéig  a fenti  összegen felül  egyetlen lillér 
kiadása sem lesz. A kirándulás befejeződik  a 
nyolcadik napon. Ekkor a rendezőség kötele-
zettsége is megszűnik, magara vállalja azon-
ban még dijtulanul az utasoknnk a vasútra 
szállítását és a podgyáaz feladását.  A ki meg 
akarja hosszabbítani nngliai tartózkodását 
avagy egyébb kirándulást tervez, s aki a lon-
doni magyar kiállítással kapcsolatosan üzleti 
konjukturákat akar London export-cégeivel 
létesíteni, annak a rendezőség tanácscsal szol-
gál és minden lehető kedvezményt kieszközöl 
Londonban felállítandó  irodája által. Jelentke-
zést legkésőbb nz indulást megelőzőleg 14 
nappal fogadunk.  A jelentkezés alkalmával 100 
korona fizetendő  le, mely összeg a részvételi 
díjba beszámittatik. Londonról és a londoni 
életről minden résztvevő egy könyvet kap in-
gyen, melyet a tanulmányi ut vezetője dr. 
Molnár Ákos adott ki. 

— Osztályozás az állami ménesek-
ben. A róldmivelésügyi miniszter közli az ér-
dekelt közönséggel, hogy nz idei lóoszUilyo-
zi'is határnapjai a következők: Mezőhegyesen 
május 27-tól juuíus 4-ig. Bábolnán junius 13— 
17-ig. Kisbéren junius 10—23 ig és Alsó-
szombatfalván  augusztus 5—7-ig. 

Afftfonharai>ta  nz  unit.  Kézdi-
vásárhelyről értesültünk, hogy Készek Mihály osdolui 
faipari  munkás összeszólalkozott a leleségével, majd 
álltán összeverekedtek, miközben uz asszony férjé-
nek arcát, orrát, valamint nz ajkúit összeharapta. 
Készek Mihály u kopott sérülésekbe vérinérgezés 
következtében belehalt. Az asszonyt letartóztatták. 

—  Élyö  erilök.  A Kovászna község mel-
lett fekvő  Siigepatak és L'íriur-oldal nevii enlu-
részek. ngyszintén Zabola nagyközség Bojtos ni'VU 
erdeje és Gelence nagyközség csi-ii-rrilcji1 a nngy 
szél következtében napokig lángokban állott. Az 
oltási kísérletek eredményteleneknek bizonyultak, 
mert ii tüz tovább terjedt. 

—  A dánon!  rablóffi/Ukos  cl  f/tin  f/ok 
elltélélU!.  Országszerte szenzációt keltelt uz u 
hatalmas bünper, mely több mintegy hónap ótu 
foglalkoztatja  a budapesti esküdthiróságot. Az or-
szágban régóta égető szükséget ki'ţiez a i-igánv-
kénlés gyökeres megoldása. A kóboirigiiiiyok ga-
rázdálkodása, mely mindnyájunk életét rs vagyonát 
veszélyezteti, többé már elviselhetetlen. A most 
lefolytatott  biinper élénk tuniiságot szolgáltat erre. 
A dúnosi csárdában egy egész cigiiiiykuruváii em-
beri képzeletet felülmúló  vadálluti kegyetlenséggel 
lemészárolja és kirabolja a tiszteletreméltó Szarvas 
családot: lelövi a segítségükre siető kocsist, liogy 
élő tanúja ne maradjon szöniyil tettüknek. Pár nap 
múlva már liyónon folytatták  kegyetlenségeiket. 
E borzalmas tetteikért vonta felelősségre  a kara-
vánt a budapesti esküdtbíróság. E párját ritkító 
bünper felkeltette  a külföld  énleklődését is. kedve-
zőtlen világításba helyezve közbiztonsági állapo-
tainkat. Egy hónapi nehéz eeküdtszéki tárgyalás 
után a napokban hozta meg ítéletét a biróság. Az 
esküdtek venliktje alapján, mely négyrendbeli gyil-
kosságban és egy halmaz más bűncselekményben 
mondta ki vétkesnek a vádlottak lökoloinposnit, 
mindenki azt várta, hogy nem kendik el a halálos 
Ítéletet. A bíróság azonban élő tanú hiányában nem 
tudta megállapítani, liogy a vádlottak a bűncselek-
mények halmazában minő tevékenységet fejtettek 
ki személyileg, épen ezért nem alkalmazta a tör-
vény teljes szigorát, mely a tökolomposokra kötél 
általi halált ír elő. A törvényszék az esküdtek ver-

diktje alapján a következő ítéletet hozta. Sztojka 
Párnót elitélte életfogytig  tartó fegyházra;  Sztojka 
Dolárt szintén életfogytig  tartó fegyházra;  Sztojka 
Bujkát tizenöt évi fegyházra,  Bulog Tntát tizenöt 
évi fegyházra.  Ijakotos János Kuuíit tizenöt évi 
tegyházrn, Trokar Marcsát életfogytig  tartó fegy-
házra, Snrányi Csoroszlvát öt évi tegyházra, La-
katos Julcsa Luternát öt évi fegyházra,  Surányi 
Ignáczot hat évi fegyházra,  Surányi Mártont nyolc 
évi fegyházra.  Surányi Lidi Lizit három évi fegy-
házra, Kolompár Zeltit egy- évi börtönre, Lakatos 
Erzsi Lulugyát négy évi fegyházra,  Kolompár Buert 
egy évi börtönre, Surányi Julcsát egy évi börtönre 
és lakatos Mari Ki'icsit tíz hónapi fogházra.  Az 
ügyész, valamint a védők seumiiségi panaszt je-
lentettek be. 

—  A kfixsé(/l  és  körorvosok  fizetése. 
Andrássy (tyula gróf  belügyminiszter május 2(>-án 
a képviselőház elé terjesztette a községi közegész-
ségügyi szolgálatról szóló törvényjavaslatát A nagy 
teljedelinű nagy lontosságu javaslat negyvenegy 
szakaszában sok üdvös és szükséges intézkedés 
van. de ezek első pillanatra mind csekély jelentő-
ségűek ahhoz o pár sorhoz képest, a melyben ki-
mondja a juvaslat. Iingv az összes községi és kör-
orvosokat az állumkincslár űzeti, és hogy a köz-
ségi vugv körorvos minimális lizetése ezerhatszáz 
komnu. illetőleg ezernégyszáz koronn uz oly köz-
ségi orvos részére, aki csak második vagy har-
madik orvosa a községnek. Andrássy, hogy a kör-
orvosok helyzetén segíthessen a legradikálisabb 
eszközökhöz nyúlt *. államosította az összes községi 
és körorvosok fizetését,  de meghagyta őket a köz-
ségi nutonóniíu tisztviselőinek, s rendezte a 
lizetésiiket ugy. hogy azzal egyelőre tökéletesen 
meg lehetnek elégedve. 

—  1'őrOsmrirty-szobor  leleplezése. 
Május 24-én a főváros  lelkes ünnepet ült, Vörös-
marty Mihály a „Szózat" költőjének márványba fara-
gott szobrát, o líizcllu-téren e impou leplezték le. 
Iltt volt u társadalom minden rétege, kezdve a 
király személyének képviselőjétől. József  magyar 
királyi hercegtől, u legkisebb tanulóig, sőt a kül-
lőidről. a szétdarabolt Lengyelország lelkes hazafiúi-
nak sorából is sokan eljöttek az ünnepségre, liogy 
tauuságot tegyenek uz ezeréves lengyel—mugvar 
barátságról, amelyről, nem egy szép dal kelt szárnyra 
a halhatatlan költő lantjáról. A királyi herceget 
Kákosi .lene üdvözölte. A lőlierccg emelkedett han-
gon válaszolt: felhívta  hazánk tiainak tigyelmét a 
szoborra és a költőnek magasztos szuvaira: „Hu-
ziidlliik l-eudiiletleniii lég}' liive öli magyar!*' A lufi 
alkotói KHIIÓS Kde. Teles Ede és Márkus (iéza. 
A főherczeg  elragadtatással nyilatkozott a szobor-
ról. ,(iyönyörii". — mondta a királyi herceg — 
egyike a legkiválóbb emlékműveknek. 

— Gyógynövények gyűjtése. Hazánk 
némely vidékein igen sok és értékes gyógy-
növény terem vadon, az utak mentén, az árok-
partokon és szikes területeken. A természet-
nek ez az önként kínálkozó kincse eddig va-
lósággal elkallódott, mert a nép sem a gyógy-
növény-szedést, sem szállítását, sem piaczait 
nem ismeri. Kzek a körülmények arra bírták 
Darányi róldmivelésügyi minisztert, hogy 8 
napra terjedő kurzust rendeztet néptanítók és 
lelkészek részére. A kurzus a kolozsvári gaz-
dasági akadémián lesz julius 27-től kezdődóleg. 
A jelentkező lelkészek és tanítók közül első-
sorban a hegyvidéken és Székelyföldön  műkö-
dőket veszik fel,  arra való tekintettel, hogy 
a gyógynövény szedés leginkább ezen vidékek 
gazdasági helyzetén tudna segíteni. A kur-
zusra felvett  lelkészek és tanítók teljes ellá-
tást és 64 korona utazási átalányt kapnak. 
Akik a gyógynövény-szedés, szárítás és piaczí 
ismereteket elsajátítani kívánják, adják be 
kérvényeiket május hó 30-áig vagy a kolozs-
vári gazdasági akadémia igazgatóságához, vagy 
a hegyvidéki és erdüyrészi miniszteri kiren-
deltséghez. A kérvények a fóldmivelésügyi 
miniszterhez cziipzendók. 

—  XyHráuos  m/uf/tázás.  A folyó  bó 
lll-én taitott műkedvelő szinelüadás alkalmával 
felülllzettek:  P. Mikó Ilona 20 kor.. Mikó Bálint 
líl kor. Kállay LTbulné 11 kor., Dr. Szántó Samu, 
dr. (iuirgvpál Domokos. Kekete Vilmos lí—li kor. 
Szvobodu József  íl kor. Boltresz Kerencné, Cseder 
Dezső, dr. Kejér Aiitulné, dr. Koilor Antalné, dr. 
(iliiil Kudre, Hankó Antal. dr. Lukács (iyulti, dr. 
Márton Ijászló, Itákosy István 2—2 kor. Báldi 
Aurél, Jurkovics Ottmár. N. X. 1 — 1 kor. ltj. Darvas 
Béla 40 KII. Vitályos Károlyné 20 lill. Tiszta jöve-
delem 172 kor. 70 HU. Kogadják a jötékonycél 
érdekében a rendezőség hálás köszönetét. — Aina 
nagyérdemű mükedvelőkuek, akik az eUenséges áram-
lattal s annyi közbejött akadálylyal szemben a szent 
ügy mellett buzgón kitartottak, Isten áldását kivánja 
és forró  köszönetet mond az elnökség. 

— Mezőgazda!agi tanfolyam  népta-
nítók éa gazdasági uaktanltónöK •lá-
mára. A m. kir. földmivelesügyi  miniszter 
a gazdasági ismétlő iskolák vezetésére hiva-
tott néptanítók, Illetve szaktanitónők gazda-
sági kiképzése czéljából folyó  évi junius 20 tói 
bezárólag augusztus 14 ig az algyógyi, békés-

csabai, breznobányal, csAkovárl, csíkszeredai, 
hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, ko-
máromi, lugosi, nagyszentmiklósi, rimaszombati, 
szentimrei, szilágysomlyói és szabadkai föld-
mives iskolában a mult évhez hasonlóan 20-20, 
összesen 300 néptanító, a kecskeméti fiíld-
mives iskolában pedig 20 gazdasági szaktanitA-
nó részére négyhetes mezőgazdasági tanfolya-
mot rendez. Ezen tanfolyamra  felveendő  min-
den egyes néptanító, illetve szaktanitónő 100 
korona átalányban részesül, mely összegből 
40 korona ellátási dij levonásával 30 korona 
a jelentkezéskor, ugyanannyi a tanfolyam 
befejezése  után fog  kifizettetni.  — A tan-
folyamokra  tényleg alkalmazásban levő oly 
néptanítók, illetve Bzaktanitónők vétetnek fel, 
akik mezőgazdasági tanfolyamou  még nem 
vettek részt A tanfolyamokra  magukat fel-
vétetni kívánó egyének az iránt az illetékes 
tanfelügyelőségeknél  tartoznak kellő időben 
jelentkezni. A kir. tanfelügyelAk  a folyamo-
dók "névsorát a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez teijesztik fel,  a felvétel  pedig a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kijelölése 
alapján fog  történni. 

A „ Véres  kurd/tárbaj".  Kaptuk a kö-
vetkező levelet: Tekintetes Szerkesztőség! Becses 
lapjának egyik utolsó számában a folyó  hó 19-én 
Kolozsvárt történt párbajommal foglalkozó  közlé-
sére tisztelettel kérem az igazság érdekében követ-
kező soraim közzétételét: Tény, hogy ellenfelem 
gyerekes viselkedése következtében támadt össze-
szólalkozás miatt kénytelen voltam vele megmér-
kőzni, amely alkalommal jobb kezemen jelentéktelen 
karcolást kaptam, amire orvosom véleményére a 
párbajt beszüntették. Minden egyébb hir légből ka-
pott és tendeciózns meghamisítása igazságnak. — 
Egyébként a hir forrását  nagvon jól ösmeri s az 
önreklumirozásra a méltó kritikát megadta már a 
kolozsvári közönség, — s minden jó izlésü ember. 
A tek. szerkesztőségnek maradtam nagybecsű tisz-
telője. Kolozsvár. 1908. május 28. Matheovita Fe-
renc jogszigorló. 

— Csángó munkások behozatala. 
A magyar gazdaszövetség választmánya fog-
lalkozott a csángó munkások behozatalának 
kérdésével és határozatilag kimondotta, hogy 
ezeknek nz állami munkástartalékba való fel-
vételét kivánutosnak tartja, miért is megkere-
sést intéz a fóldmivelésügyi  miniszterhez, hogy 
az évente mezei munkára elszegődő csángók 
behozatalát czélszerü intézkedésekkel lehetővé 
tegye. 

—  Hirdetmény.  A sepsiszentgyörgyi állo-
máson összpontosuló honvéd csapatok élelmi szük-
ségletcinek ajánlati tárgyalás utján való biztosítása 
iránt kibocsátott hirdetményből. Mely szerint a lent 
jelzett csapatok részére 1HOH. évi julius hó 1-től 
julius bó 28-ig terjedő időre szükséges körülbelül 
11400 adag 840 grammos kenyér, 28 métermázsa 
zub, 22 métennáza széna és 12 métermázsa alom 
szalma biztosítására versenytárgyalás hirdettetik, 
mely tárgyalás Sepsiszentgyörgyön folyó  évi junius 
hó 10-én d. e. íl órakor a város háznál fog  megtar-
tatni. A szállításra vonatkozó feltételek  füzete  a 
kerületi liadbiztosságnál, a keriiletbeli ezredek ke-
zelő bizottságánál és a honvéd állomás parancs-
nokságoknál tájékozás céljából betekinthető. — 
A ni. kir. csíkszeredai lionv. áll. parancsnokság. 

— Gyümölcsfeldolgozó  gépek köl-
csönzése. A fóldmivelésügyi  miniszter elren-
delte, hogy n gyümölcstermelő vidékek gaz-
dáit minél kiterjedtebb módon értesítsék arról, 
hogy u miniszter olyan községeknek, egyleL 

tekuek és szövetkezeteknek, melyek a folyó 
évben nagyobb gyümölcstermést várnak és 
azt friss  állapotban nem tudják értékesíteni; 
másrészt pedig nincsenek olyan helyzetben, 
hogy maguk szerezhessenek be cider malmo-
kat, sajtolókat, aszalókat, — ezeket a gyümölcs-
feldolgozó  gépeket három-hat heti használatra 
a fóldmivelésügyi  minisztorium ingyen engedi 
át. A kérvényeket legkésőbb junius 10-ig kell 
beterjeszteni. Tudtul adja a miniszter azt is, 
hogy a szállítási költségeket az érdekeltek 
viselik, továbbá azt, hogy ezen szeszfőző-
készülékeket borseprő és szólőtörköly lefűzé-
sére egyáltalán nem engedélyezi. Mivel pedig 
a gépek és eszközök csak korlátolt Bzámbao 
vannak, azokat csak oly községeknek és szö-
vetkezeteknek engedi át, ahol tényleg töme-
ges és friss  állapotban nem értékesíthető gyü-
mölcstermés válható. 

— A 111. osxtályu kel-esetadó.  Kézi-
könyv az adókivető bizottságok, valamint az adózó 
nagy közönség részére. Irta dr Ödönfi  Milua bpesti 
ügyvéd. A mű irója a 111. osztályú keresetadót is-
merteti elméleti de különösen gyakorlati szempont-
ból. Keldolgozza heune a szerző rendszeresen az 
adó léuyegét, az adókivető bizottságok szervezetét, 
a bizottságok előtti eljárást, a kivetés elleni fel-
szólamlásokat, a felső  fokon  való eljárás módját, 
ismerteti a régi pénzügyi bíróság, valamint a köz-
igazgatási biróság határozatait, döntéseit. Általában 
agy az adókivető bizottságok tagjai, mint az adózó 
nagy közönség részére útbaigazítást, felvilágosítást 
oyujt e fontos  adónem terén lelraerlllA minden egyen 
kénlésben. A könyv ára 1 korona. Kapható a szer-
zőnél, Budapest, Andráasy-ut 33) valamint minden 
könyvkereskedésben. 
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MájáUm.  A gyergyiszentmíklósi Casino 
vigalmi bizottsága folyó  hü H-in reggeli 9 órától 
keldődőleg a marosflli  vasntí állomáa {tirérzestetől 
közelében majálist rendez, mely kedvezőtlen idő 
eaetén a következő vaaánup fng  megtartatni. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ó L . 

Tek.  Deréki  Antal urnák 
Székely  udvarhely. 

A József  Kiliereeg Uiilű szanatórium esikme-
gyei Kókjáboz e lap utján intézett l'elhivásáni tájé 
kozása végett kijelentjük, hogy 

1. a rendezőség .A Dalánlisták" e. Imhóziitot 
adta elő; holott köztudomás szerint az ön l'unlitása 
.Hriporsi dalárok" rimet visel: 

2. az előadott színdarabot Deréki Dezső nevii 
ur dolgozta át magyarra: aki Öntől egészen külön-
böző egyén és pedig tudomásunk szerint Budapes-
ten a „Műkedvelő" c. folyóirat  szerkesztőségének 
a tagja: 

3. az egyesület a Műkedvelő e. folyóirat  elő-
fizetője  ; ez a darab annak kiadásában jelent meg. 
Az előfizetéssel  pedig, az előfizetési  feltételek  sze-
rint a darab előadási jogát is megszerezte az egylet. 

Ez okok miatt a befolyt  jövedelemből Unnék 
neve alatt felttltizetés  gvanáut semmiféle  összeget 
sem számolhattunk el, az ellen bizonyára Ilii is 
tiltakozott volna, hanem jó szándékáért hálásak 
vagyunk és annak más módon való megvalósítását 
reméljük. 

Csíkszereda. IDOH. évi májns 31-én. 
A rendezőség. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „ H o r n t " M i m r Általános Váltóüalet Béo-
l i u j l i i m i g . Bwrtap—I, htti jelantóaa a töaade-

forgaloméi  éa a pénapiaoróL 
Budapest, 1908. május. 29 

A budapesti értéktőzsdén az elmúlt hét folya-
mán. dacára a magasabb külföldi  jelzéseknek éa 
a pénzviszonyok folytonos  javulásának, nem tudott 
megszilárdulni a hangulat, anü kapcsolatban áll a 
nagy szárazság tolytán rosszabodott termés kiáll i ta-
nokkal. — Hozzájárult a tőzsde eme kedvetlen 
áldozatához a forgalomnak  az ünnep miatti szüne-
telése, ugy hogy a tőzsde az egész hét folyamán 
az üzletelleoesség jegyében állott. Az uj jára-
dék kibocsátásának hírére a 4°/o magyar korona-
járadék árfolyama  gyengült, úgyszintén csökkent a 
déli vasút részvények árfolyama  is. ax üzlet ered-
mény kedvezőtlen megítélése következtében. 

Említésre méltó körülmény, hogy az angol 
bank a bankkamatlábat tegnap 2 l/i°/o-ra mérsékelte. 

Nevezetesebb árfolyamváltozásokról  nem tehe-
tünk jelentést, míothogy az árfolyamok,  bár lassan-
ként lemorzsolódnak, az előző hét árfolyamai  hoz 
képest, alig mutatnak nagyobb eltérést 

legei 

Szerkesztői üzenet. 
X• D. Somlyó* Beküldött verse kezdet-
verselőre vall: nem közölhető. 

Árverési hirdetmény. 
CeikszentgyOrgy-KOrösménytizes  bir-

tokosáig» részéről közhírré  teszem, 
hogy nevezett közbirtokosság tulajdo-
nát képező és a község közvetlen kö-
zelében levő mintegy 312 kat. hold 
kiterjedést) területen levő 1708 m* re 
luczfenyö haszonfa 10610 korona 10 
fillér (tízezer  hatszáztiz korona tiz fillér) 
kikiáltási ár mellett Caikszentgyörgy 
községházánál 1908. évi junius hó 11-én 
10 órakor tartandó zárt Írásbeli  aján-
lattal egybekötött nyilt szóbeli árveré-
sen el fog adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképen az árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

A/- egykoronáa bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százulék bánat-
pénzzel vagy megfelelő óvadékképes 
értékpapírral  látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

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

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai m. kir. járási erdőgoudnokság-
nál és a közbirtokosság elnökénél meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csík-
szeredai m. kir. erdőgonduokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda,  1908. május 23. 
B&cher, 

2—2 kir. erdőgondnok. 

Faárverési hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási erdé-

szeti bizottságának 1906. évi 1223. számú 
határozatával megadott engedély alapján 
a tusnádi közbirtokosság nevében ulatt-
Írtak ezennel közhírré  teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Kutárok" 
nevQ erdőrészben eladható 702 kat. 
hold terflleten becslés szerint 6502 m* 
gömbölyű lucz haazonfeuyő, 478B m"göm-
bölyű jegenye haszonfenyő, 581 m* lucz 
fenyőkéreg és 643 m' fenyő tűzifát tar-
talmazó készletét 63230 korona, azaz 
hatvanháromeier kétszázharmincz ko-
rona kikiáltási árban 19t>8. évi junius 
hó 22-én délelőtt 10 órakor a község-
házánál megtartandó zárt Írásbeli  aján 
lattal egybekötött nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek  el fogja adui. 

Árverezők a i árverés megkezdése 
előtt az árverést vetető elnök kezéhez 
a kikiáltási Ar 10 százalékát bánatpénz-
képpen kötelesek letenni és az egy-
koronáa bélyeggel ellátott írásbeli  zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 10 szá-
salékának megfelelő óvadékképes érték-
papírral  látandók el és abban kijelen-
tendő, hogy ajánlettevő az árverési és 
ssersódésí  feltételeket ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtutnak  el, 
valamint as erdő fatomege  a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör 
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Tusnád, 1908. május 14. 
Faraaczy Béla. Ifj.  Ferancz János, 

Hit. jegyzi. (2-3) h. bírt. eloOk. 

180-1908. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága ré-

széről közhírré  tesszük, hogy a neve-
zett közbirtokosság tulajdonát képező 
és Sulcza-völgyérc hajló Kövessarok 
erdörész mintegy 35 kat. hold kiterje-
désű területen levő és 25583 5 m'-re 
becsült luczfenyö haszonfa eladása iránt 
Csikcsomortán községházánál 1 9 0 8 . é v i 
junius 27-én délelőtt 10 órakor 
zárt írásbeli  ajánlattal egybekötött nyilt 
szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár 184.185 korona (egy-
száznyolcvannégyezer egyszáznyolcvan-
öt) korona. 

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

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzzel, vagy megfelelő óvadékképes 

értékpapírral  látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltóteleket ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

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

lésre vonatkozó közelebbi adatok a 
csíkszeredai  m. kir. erdógoudnokságnál 
és a közbirtokosság elnökénél meg-
tekinthetők. 

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

Csíkszereda,  1908. április 9. 

Pálffy Andris, Ferencz János, 
birt. jegyző. birt. cluölf. 

76-908. kjzői szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentlélek községben építendő 

községház felépítése Csikvármegye al-
ispánjának 2915—908. számú rendele-
tével engedélyeztetett. 

Árlejtési összeg 10177 koroua 46 
fillér. 

A munkálatok kivitelének biztosí-
tása czéljából az 1908. évi junius hó 
13 ik napjának délelőtti 10 órájára a 
községházánál szóbeli és zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. 

Felhivatnak a versenyezni óhajtók, 
hogy az építkezési  munkálat végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat az árlejtés megkezdése 
előtt oz elöljárósághoz annál is inkább 
adják be, mivel a később érkezendők 
figyelembe nem vétetnek. 

Az engedélyezett költség 10 száza-
léka bánatpénz gyanánt, vagy megfelelő 
óvadékképes értékpapír  csatolandó az 
ajánlathoz. 

A szóbanforgó munkálatokra vo-
natkozó műszaki művelet és részletes 
feltételek, valamint a költségvetés a 
községházánál hivatalos órák alatt meg 
tekinthetők. 

Csikszentlélek, 1908. juuius 2. 

Kovács Béla s. k., Veress Dénes s. k„ 
körjegyző. 1—2 községi biró. 

405 -1908. vb. Bzárn. 
árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1908. évi 4463. polg. számú vég-
zése következtében dr. Fejér Antal ügyvéd 
által képviselt csíkszeredai takarékpénztár ja-
vára Kánya Lajos és társai Delnei lakosok 
ellen 55 korona s járulékai erejéig 1908. évi 

április hó 27-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 900 koronara becsUlt 
ineóságok, u ro. Kánya Józsefnél  2 fekete 
kanczá, 2 piros pej és 1 bika; Kánya Lajos-
nál i pjros pej kancza nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. Já-
rásbíróság 1908. t vi V. 396-4. számú vég-
zése folytán  55 korona tókeköveteles, ennek 
1908. évi február  21-ik napjatói jaro 6 szá-
zalék kamatai, egyharmad szazalek valtodíj 
és eddig összesen 27 korona 62 fillérben  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig végre-
hajtást szenvedett lakásán Csikdelne közseg-
ben leendő eszközlésére 1908. é*l JmUi» M 
13-lk napjának délelőtti 10 érája határidőül ki-
tilzetik s ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ni értelmében készpénzfizetés  mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi május hó 
25-ik napján. 

Molnár Bándor, 
kir. btr. végrehajtó. 

102 1908. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi V. 97, 98/3. sz. végzése következté-
ben dr. Bernhard Miksa budapesti ügyvéd ál-
tal képviselt Blum és társa budapesti lakos 
javára Jakab József  csíkszeredai lakos ellen 
76 korona s jár. erejéig 1908 évi február  hó 
4-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 680 koronára becsUlt követ-
kező ingóságok, u. m. 1 darab zongora és 2 
stellázsi nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1908. évi V. 97., 98/3. számú vég-
zése folytán  76 korona tőkekövetelés, ennek 
1907. évi junius hó 1. napjától járó 5 száza-
lék kamatai, egyharmad százalék váltódij és 
eddig összesen 24 korona 20 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehaj-
tást szenvedett lakásán Csíkszeredában leendó 
eszközlésére 1908. évi junius há 4-lk napjának 
délutuni 4 Arája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak tneg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- é9 felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi május bó 
18-ik napján. 

Molnár Sándor, 
ktr. bir. végrehajtó. 

KÖnWISVOMDA É5 
PAPÍRKERESKEDÉS nvomtatvAisvraktAr. 

KÖISy\7-É5lilRláP-
KIADÓVÁLLALAT. 

SZVOBODA JÓZSEF ^CSÍKSZEREDÁBAN. 
E

jánlja a legújabb rend-
szerű gépekkel, belükkel 

.s-l és diszitményekkel dú-
san berendezed könyvnyomdá-
ját, hol olcsó árban és Ízléses 
kivitelben készíttetnek minden-
nemű, társadalmi, kereskedelmi 
és ipari czélokra szükséges 
nyomtatványokat, úgymint na-
gyobb terjedelmű müvek, ár-
jegyzékek, báli és esküvői meg-
hívók, eljegyzési kártyák stb. 
Gyászjelentések és szalagok a 
legrövidebb idő alatt készülnek. 

Q azdagon berende-
zett nyomtatvány-
raktárában Foly-

ton készletben tart min-
dennemű községi, köz-
igazgatási és egyházi 
nyomtat ványokat. — 
Ügyvédi és magáncé-
lokraszükséges nyom-
tatványok, u. m. köte-
lezvények, adásvevési 
szerződések, meghatal-
mazások stb., jó minő-
ségű. papírra nyomva. 

P önyv-, papir- és irószer-
kereskedésében nagy vá-

, lasztékban raktáron van-
nak helybeli saját felvételű  táj-
képes levelező lapok, valamint 
mindenféle  művészies kivitelű 
képes lapok és üdvözlő kártyák. 
Iskolai és irodai felszerelések, 
úgymint tankönyvek, rajztáb-
lák és füzetek,  festékek,  vo-
nalzók, hangszerek. Finom iro-
dai iró és fogalmi  papírok, fekete 
és szines tinták, tollak, tinta-
tartók, ostyák szines zsinórok. 

Legelterjedtebbéi tegtartadma- A „ C S Í K I LAPOK" , "agy elterjedtslgénél fogva  hirde-
ssbblsp az egész vármegyében 1 tések közlésire a legalkalmasabb 
Hirdetések olcsó díjszabás mellett számíttatnak. - Előfizetési  ár egész évre 8 korona, félévre  4 korona. 
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c 
A KÖZÖNSfo FIGYELMÉBE! 

Tiszteletlel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a Kossuth 
utczában levő lakásomon 

HARISHYflKÖTŐ PÉT 
rendeztem be. Hol elválla-
lok uj harisnyák kötését, 
régiek Javítását (fejelését). 

IÜLLER AUGUSZTA todrámö. 

Sz. 4618—m tkvi. 2 - 3 

Hirdetmény. 
CsikBzentsimon községre nézve, nz 1802. 

XXIX. t.-cz. értelmében n tényleges birtokosok 
tulajdonjogának a ti-lekjegyzókönyvekbe való 
bejegyzése és a telekjegyzókönyvi bejegyzé-
sek helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, 
ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 

1. Hogy mindazok, kik nz 1886. XXIX. 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján, ideértve ezen 
S-oknak az 1880. XXVIII, t.-cz. 5. és ti. g-aíban 
és az 1801. XVI. t.-cz. 16. §-a a) pontjában 
foglnlt  kiegészítéseit is, valamint az 1880 
XXXVIII, t.-cz. 7. §-a és az 1801. XVI. t. cz. 
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, 
vagy az 1886. XXIX t.-cz. 22. §. alapján tör-
tént törlések érvénytelenségét kimutathatják, 
e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, 
vagyis az 1808. évi november hó 30-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert nz ezen meg nem hosszab-
bítható záros batáridő eltelte után indított tör-
lési kereslet, annak a harmadik személynek, 
aki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát-
rányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. §-ainuk eseteiben, ideértve 
az utóbbi §-nak nz 1880. XXXVIII, t.-cz 5. 
és 6. g-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
birtokos tulajdonjogainak bejegyzese ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis az 1808. 
evi novemoer hó 20-ik napjáig bezáró-
lag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert az ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe  vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kivill az eljárás és enuek 
folyamán  történt bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily arányban sértve 
vélik, ideértve azokat is. akik a tulajdonjog 
arányának az 1880. XXXVIII, t.-cz. 16. § n 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek talál-
ják, e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó 
kérvényüket, a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt, vagyis aa 1808. evi novem-
ber hó 28-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha-
táridő elmulta után nz említett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az idő-
közben nyilvánköoyvi jogokat szerzett harma-
dik személyek jogainak sérelme nélkül támad-
hatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmint 
egyszertt másolatokat ÍB csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyujtatnak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmártoo, 1008. május 12-én. 
Gözsy Péter , 

kir. járásbiró. 

Árlejtési hirdetmény. 
A Csikszentmiklós községben a tör 

vényhntósági bizottság által idei 72. jegy-
zőkönyvi szám alatt húzott határozattal 
jóváhagyott terv és költségvetés alap-
ján építendő községház építési  és az 
iskolaépület javítási  munkálatainak biz-
tosítására nyilvános Írásbeli  versenytár-
gyalást hirdetek. 

A versenytárgyalás Csikszeniiniklós 
községházánál 1908. évi junius hó 4-én 
délelőtt 8 órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár a községházra 15761 
korona 67 fillér, az iskolára 1103 ko-
ronu. 

Bánatpénzül ezen összeg 10 száza-
léka készpénzben, vagy óvailékképes 
értékpapírokban  az írásbeli  ajánlat mellé 
csatolandó s uz ajánlatnak tartalmaznia 
kell, hogy az ajánlattevő az építési  és 
szerződési feltéleleket ismeri s azok-
nak magát aláveti. 

Az árlejtésen csuk magyar honos, 
okleveles és megfelelő anyagi biztosí-
tékkal bíró  építészek vehetnek részt. 

A két munkálatra egylllt vagy kü-
lön is tehető ajánlat. 

Építési  és szerződési feltételek, vala-
mint részletes terv és költségvetés aesik-
szentiniklósi körjegyzői irodában meg-
tekinthetők és lemásolhatók. 

A képviselőtestület fenturtja imtgá-
nak uzt a jogot, hogy az ajánlatod kö-
zül — tekintet nélkül a megajánlott 
összeg nagyságára, — szabadon választ-
hasson, esetleg az összes ajánlatokat 
visszautasíthassa. 

l'tó- és távirati ajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Csikszentmiklós, 11108. május 18 
Kelemen György, 

2—2 körjegyző. 

ooooooooooooomooooooooooo 
HIRDETESEK 

olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

MOTORVEVÖK FIGYELMEBE! 
H E R K U L E S-MOTORV ALLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy cséph'-M. mint inuloimizi-iure kitű-
nően idkulums, legegyszerűbb brnziulukiiiuuhil. 
jait. melyek V. kel-.. Yár/.i-ut ÍIU. szám alatti 
gyárban bármikor iizcinheu ini-gtekinthetök. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 

"y :::üzemért::: 

Üzemzavarok kliárva! Bámulatosan egyszerű 
sierksiet! Rendkívül  csekély benzinfogyasitás. 

13—14-éves  flu Is kezelheti! 
Árjegyiik Ingyen! Olcsó árak résiletflzetésrel 
Kétszáz darab i-lisilierő b-vrl a M;ii;v;iruls/;'i-

g<m üzemben li-vö mut. mikről! 

KALMÁR S ENÓEL 
MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA " 

Vúrosi raktár: Gyár ós iroda: 
V-, Uíot-kömt 18. P w w r c a i t l . fltu-atca  E 
Ajánlja ugy cséplőgép, miot inalomQzemrc leg-
egyszerűbb benzinmotorjait, benziiilokomobífl-
ja.it, vnlainint í/.ivó-gá/.motorjail, melyek V. Li-
pót-körut 18. bármikor üzemben megtek iulbetűk. 

ü K & f e Miillfitező nM! 
Kzen inoiorok egyenletes járásuak és bámulatos 
ogvszer0 szerkezelük folytán  bármely legjárat-
Irtunbl) ember által is azonnalkönuyeu kezelhetők. Ár jegy iék ingyen. Olcsó árak róadetilsetéeie. 

BÜKKFASZÉN 
állandóan kapható nagy-
ban és kicsinyben Hercka 

Gy. elektrotechnikai és mű-
szaki üzletében, Csíkszereda. 

n n 
Kitűnő zamatu, csakis ha-
vasi málnából és legtisztább 
kristály-czukorból készült 
MÁLNASZÖRPÖT 
ajánl a „Szépvizi Gyógy-
szertár." — Ara: egy 4 kiló 
szörpöt tartalmazó be fo-
n o t t k o r s ó n a k , postán, 
:::: díjmentesen szállítva:: 

7 korona 30 fillér. 
Nagyobb vételnél előnyárak! 
Minta kívánatra ingyen! 

- J 

K ö l c s ö n ] i ó i i z t ; ' i r m i n t S z ö v e t k e z e t U é k í t s o n . 

M E G H Í V Ó . 
A ,Kölcsönpénztár mint Szövetkezet Békáson' czégnek 1008. 

április 28-án az alábbi tárgysorozat mellett tartott rendes évi közgyűlésén ho-
zott határozatait a kir. törvényszék 8605—008. szánni végzésével megsemmi-
sítvén,  ezennel folyó  évi junius hava 21-én délelőtt 10 órától kez-
dódőleg az intézet hivatalos helyiségében megtartandó uj rendes köz-
gyűlés hivatik össze, melyre a t. üzletrészesek azon megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy amennyiben azon a napon a közgyűlés ne>n lesz határozatképes, 
ugyanazon tárgysorozat fölött 1908. julius 5 én, a megjelentek számára való 
tekintet nélkül tog határozat hozatni. 

T Á R G Y S O R O Z A T . 
1. Megnyitó és a szavazati jogok számbavételére háromtagú bizottság 

kiküldése. 
2. A jegyzőkön) v hitelesítésére 2 tag kijelölése. 
3. Az 10(i7. évi zárszámadás előterjesztése, az arra vonatkozó igazgató-

sági és felügyelő bizottsági jeleutésekkcl és javaslatokkal. 
4. A felmentvéuyek megadása. 
5 A tisztviselők fizetésének javítására  vonatkozó javaslat. 
6. A lemondás folytán megüresedett könyvelői és péuztárnoki állás 

betöltése. 
7. Egy lemondott felügyelő bizottsági tag és esetleg addig lemondó igaz-

gatósági és felügyelő bizottsági tagok választása 
N. Esetleges indítványok. 
(lyergybékás, 190H. május 20. Az i g a z g a t ó s á g . 

Hirdetmény. 
A cslktusnádl gyógyfürdő  bír 

tokosainak szövetkezete ezennel 
pályázatot hirdet a fősétáoyon  teljesen 
tţjonan épült és a modern követelmé-
nyeknek megfelelően  aeetylen világítás 
aal berendezett ezukrászda bérletére, az 
alábbi feltételek  mellett: 

1. Bérleti idó 6 év. 
2. Ajánlat teendő berendezéssel, 

melyet a bérló a fürdóigazgatóság  jóvá-
hagyásával berendezni köteles, vagy be-
rendezés nélkül, amikor közös meg-
egyezés alapján a berendezést a fürdő-
igazgatóság kOtelea előállítani. 

3. Ajánlattétel 1908. j U H Í U S hó 
14-ik napjának déli 12 órájáig nyuj 
tandó be. Zárt ajánlatok is elfogadtat-
nak. Az igazgatóság fentartja  magá-
nak a jogot a bérlet kiadása fölött. 

A fürdóigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy-Háromtízesbirtokos-

sága részéről közhírré  teszem, hogy neve-
zett közbirtokosság tulajdouát képező és 
a község közvetlen közelében levő mint-
egy 5'0 kat. hold kiterjedésű területen 
levő 1154 m'-re becsült luczfenyő ha-
szonfa 6473-10 (tializernégyszázhetven-
három korona 10 fillér) kikíkíltási  ár 
mellett Csikszentgyörgy községházánál 
1008. évi junius hó 16 án délelőtt 10 
órakor tartandó zárt Írásbeli  Ajánlattal 
egybekötött nyílt  szóbeli árverésen el 
fog adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat 
pénzképen az árverési biztos kezéhez 
letceudó. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bá-
natpénzzel vagy megfelelő óvadékképes 
értékpapírral  látandók el. Az ajánlat 
ban kijelentendő, hogy ajántettevő az 
árverési és szerződési feltételeket is 
meri és inagát azokuak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becs 

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai ni. kir. járási erdőgondnok-
ságnál és a közbirtokosság elnökénél 
megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda,  1008. évi május 23. 
B&cher, 

2 2 m. kir. erdőgonJnok. 

Mérleg-számla. 
K.M-i.m. l-'ill. 

I'énztárkészlet 
Leszámítolt váltók 
Leszámítolt kötelezvények 
Felszerelés 
Ingatlanok . 
Perköltségek 
Értékpapír . 
Folyó számla . . 
Ingatlan haszonbér-hátralék 
Adósok 

471HI 
60171 
55754 

202 
7302 
4t iö.") 
213 

3032 
588. 

2621 

130432 77 

Korona Fill. 

Üzlelrészlóke 28218 
Betőtek ' Í8 i , zS : , t ( iS ! Ígi 34500 — ) 4 W 1 0 
" " " ' i magán 15400 38) 4 M U U U 

Tartalékalap . . . 6555 
Krintetlen tartalékalap . ] 4436 
Visszleszámitolás . . i 38030 
Kel nem vett osztalék 316 
Átmeneti kamatok . 754 
Letétek . . 537 
Folyó számla. 6014 
Bélyegilleték . i 4 
Jótékony czél. 40 
Tiszta nyereség . 2825 

130432 77 

Nyereség-veszteség-számla. 

Betéti kamatok . 
Yisszleszámitolási kamat . . 
Tiszti fizetés  és üzleti költségek-
Adó 
Ügyvédi költségek 
Postaköltségek . . 
10 ' o bútorzat! leírás 
Jelenléti jegyek 
Tiszta nyereség 

Korona | Fill. Korona KiU. 

341 i 03 Kölcsönök után kamat 8052 43 
31.-.7 1 07 Késedelmi kamat 312 27 
3380 62 Illeték . . . 1952 06 

785 56 Ingatlanok után jövedelem 406 83 
870 45 

Ingatlanok után jövedelem 

76 32 

154 
2825 1 64 

116231 59 11623 50 
(iyergyóbékás. 1007. évi deczcmber hó 31 én. 

Czllra György, Ifj.  Kruslt Tódor, Kandea János, 
könyvelő. vezérigazgató. pénztárnok. 

.leien számlákat a fó-  és segédkönyvekkel összehasonlítván, mindenben helyeseknek találtuk. 
Lánciet Jankó, Wivirnky Jézsef, Görög György, Ciepes Fokain Simon, Hángán Mikiét, 

ig. tag. ig. tag. 
Siska Gergely, 

/ b. lig. 

ig. elnök, 
Risnltii Ágoston, 

f.  b. elnök. 

ig. alelnök,. lg- tag. 
é Jánet, 

f.  b. tag. 
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i Hazai gyártmányi Kitűnő munka! 

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

SZO|WBflTflEIiY-BUDflPEST  Vl. kerület. Váczi-körút 61. sz. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Van s z e r e n c s é m a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g b e c s e s t u d o m á s á r a hozni, 
hogy B r a s s ó b a n s a j á t t e l k e m e n (Vasu t -u tcza , 
a t r a m w a y e l á g a z á s á n á l ) b e l - é s k ü l f ö l d i 

:: m á r v á n y b ó I fa rag ta tok  é s cs i szo l ta tok " 

BÚTOR-MARVÍHYIiAPOKAT 
ÉS S1REIWLÉKEKET 
T o v á b b á r a k t á r o n t a r t o k : ( i rán i t , 
S ien i t , L a b r a d o r é s Andesy t ken tóny 
kózc tu s í r e m l é k e k e t , a m e l y e k kap-
ha tók 20 ko roná tó l 2(»O0 k o r o n á i g . 
Mind e l ső kézből a l ego lc sóbban sze-
r ezhe tők be . — ü g y n ö k ü k mel lőzé-
s é v e l k é r e m e g é s z b iza lommal hoz-
zámfordulni ,  m e r t ez á l ta l nagy meg-

t a k a r í t á s é r h e t ő el . — Sz ives pár t fogásá t  k é r v e , v a g y o k t i s z t e l e t t e l : 
NAGY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

• • — • • 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A & S A S I V A & ^ E E Í K R É K « « . á s n 1 k e i r , I ® f  i i . 

ALMA  BíVáJC^TEJKEÉlü  SZAFPAÎf  ása l fces.  - £iL 

ALMA  BIVALTTEÍKSÉM,  KQ&airfQE  l kes.  10 Uh 
hatása gyors és állandó. — I)r. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az A l b a b i v a l y t e j k r e m készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más arctisztátalansagok 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 szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú A l b a b i v a l y t e j 
készí tményektől .  — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsöuöznek az arcnak, hanem liide» 
szel es nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatasu, a hölgypor periig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve kOld 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 , v a l a m i n t 
F e l c e t e V i l m o s l l l a t s z e r - i a l c t á r á b a n . 

Mi' \11' xli* >11' <U><1I/\H/<U'<U> U P S <11/ <U> <ll> »U> <11' <ll> 
\ll' 

gőz-, HÓLÉg ÉS gyÓgyFÜRPÓ A SZOBÁBAHI 
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 hófúrdők 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „San i t á s" szobafiirdó  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- es h ö l é g f ü r d ő t  készítheti Józs . képviselőmnél helyben, sől 
bárki, 5 perez alatt ö fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden e g é s z s é g e s ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

kívánatra háznál Is bemutat tat lk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanltás" szobagózlördó-
készűlék egyedüli gyár tója . 

B u d a p e s t , VII . kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

Benzinlokomobil cséplőszereivények. Slabii benzinmotorok 
Szivógáz motorok faszén-,  koksz és antraczit fűtésre.  120 

Hl'.-ig. — Maloinépitészet. — Szaba-
dalmazott hidr. borsajtók, olajprések 
s mindennemű gazdasági "épek. 

( j ^ y j Hölgyek figyelmébe! 

Tisztelt hölgyeimi 
Szives tudomásukra ho-

zom. hogy Csíkszeredában a 
Hargita-utcza 62-ik számú há-
zában ez évi junius hó 1-én 

V A R R O D Á T 
nyitok, hol elvállalok minden 
fele  női felső  ruhák készíté-
sét, a legújabb divat szerint. 
Egyben van szerencsém ke-
gyes pártfogásukat  kérni. 

Remélve, hogy teljes meg-
elégedesüket megnyerem, va-
gyok kiváló tisztelettel: 1-3 
N e s i n g e r Tiniké. 

I 

Hölgyek figyelmébe! 

Csikzsögöd központján egy 
háromszobás lakás üzlet 

helyiséggel együtt k iadó . 
— Bővebb felvilágosítással 
szolgál e lap kiadóhivatala. 

Egy négyéves fejős  bivaly 
ünő borjúval eladó. Hol * 

Megmondja a kiadóhivatal. 

Üaletem folyó  évi október hó 1-től 
Kapu-utca 46. SB. alatt nyílik meg. 

\ :ui s/.i'rtMH SÍin h t. közönség b. 
ttiiloniásárii lio/ni. Iio '̂v Braasóban, 
Leosor 28. szám alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, hol kizárólng saját késeit* 
ményü mindennemű nöi gallérok 
(bőnk) karmantyúk (imilíok), szőrme, 
krimmer és szövet sapkák a legujubb 
dívni után a legolcsóbb áruk melleit 
kupbutók 

lrgy u fővárosban,  mint u kül-
földön  szerzett lrt|MS/.talrtiHÍin e téren 
abban H kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb mcm'í Ízléseknek 
u legpontosabban és legnagyobb inog* 
elégedesre iiii'n remlol és után o leget 
tudok tenni. 

A fent  említetteken kiviU készítek 
a legujubb divat után mindennemű 
scörrae, nöi és gyermek-kabátokat, 
âgarok és paletökat, egyszóval c 
szuk mához tart ozó összes c/.ik keket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb uruk melleit. 

1'gysziiuéii elvállalok bebelelé-
aeket, prémeaéseket, javításokat éa 
átalakításokat 

Nálam vásárolt s/.őtmeáruk díj-
mentesen tisatittatnak. 

liecses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
8Í) — 62 pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lessnek esaköaölve. 

M e g é r k e z t e k ! 
A NYÁR ÚJDONSÁGAI, u. m.: szőr, kamgarn és scheviot női 

ruhaszövetek és diszek. Gyapjú- és pamut-delainok, kreton-, batiszt-, 
szatin- és cérnaszőttesek. Női kabátok, válgallérok és porköpenyek. 
Mosó delain és selyemblouzok. Leány és női diszkalapok, tennis- és 
sportsapkák. Selyem- és gumiövek, továbbá minden fajta  fehér-
nemüek és cipők. Gyerek- és férfi  készruhák, felöltők  és gallérok, 
kalapok, turista és bicikli ingek. Csipke- és gyapjufflggöny,  ágy 
garnitur szőnyeg, karton-, szőr- és selyempaplanok. Pamut- cérna-
és lenvásznak 5 forint  25 krajcártól feljebb.  Állandó raktár gyer-
mekjáték, kézi és utazó kofferek,  és kosarakban. — 

Legujjabb fajta  Singer-varrógépek jótállás mellett, részletfize-
tésre is. Teljes felszerelés  mindenféle  temetkezési cikkekben, koporsók 
és sirkoszorukban. ——=—; ——— — -

Olcsó bevásárlásom folytán  azon helyzetben vagyok, hogy minden ver-
senyt mellőzve, legolcsóbb árban szolgálhatom ki igen tisztelt vevőimet. 

Tisztelettel: 
POTOTZKY PÁL, férfi-és  nőidivat-üzlete. CSÍKSZEREDA. 

Ugyanitt 2—4 gimnáziumot végzett fiu  tanulónak felvétetik. 
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majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
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