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Kéuratok nem adatnak viaaaa. 

Közegészségügy. 
A napokbaD egy nagyon fonlos 

törvényjavaslat foglalkoztatta  a képvi-
selőházat Sujnos — miut ujabban ugy 
látszik, divattá vált — a képviselők 
kevés, mondhatni semmi érdeklődése 
mellett. Pedig a közegészségügy annyiru 
foutos  Ugye uz országnak, liogy enuek 
a parlamentben való tárgyalásán csak 
egykönnyen átsiklani nem lehet. 

Ugy látszik, a modern kor rá-
nyomta bélyegét országházunkra iá. A 
A homlokzatra bátran tel lehetne írni: 
önműködő parlament. Maholuip a kor-
mány tagjain kivül a ház csupa ün 
mllködő gipszflgurákkal  lesz tele, he-
lyesebben szavazó gépekkel. Ugyanaz 
lesz az eredmény, mint ma és mégis 
az ország kiadása mennyivel csökkenni 
fog!  Gondolkozhatnak e felett  egy kicsit 
a tinánciális ügyekhez értő emberek! 

A miniszter megteszi az ő Ügy-
körébe tartozó törvényjavaslatát, módo-
sítani azou fejvesztés  terhe alatt tilos! 

Még a kormánypárt embereinek is 
hallgatni kell. Hiába, ezt követeli a 
magyar szólásszabadság! 

Hát ilyen körUlméuyek között miért 
ne lehetőének gipszligurák, szavazó-
gépek az országházban"?! 

Ezen legújabb parlamenti csoda 
szernek tulajdonítható, hogy az összes 
törvényjavaslatok változatlanul mennek 
keresztül a parlament tortúráján, 
sok üdvös módosítás ajánltatott. 

A közegészségügyi törvényjavas-
latnak egyik érdekes része a hetedik sza-
kasz, mely arra kötelezi az orvosokat, 
liogy nemzetiségi vidékeken az illető 
vidék lakosainuk nyelvét tanulják meg, 
hogy a betegekkel érintkezni tudjanak. 

Zakariás János kifogásolta  e sza-
kaszt, azonban a Ház — nagyon helye-
sen — változatlanul elfogadta  a törvény-
javaslatot. 

A közegészségügy az, ahol akkor, 
mikor erről van- szó, nem szabad tul 
sovinisztának lenni. 

Sokkal komolyabb és figyelemre-
méltóbb volt a Hajdú Frigyes indít 
ványa. Kicsit gondolkozhatott volna e 
felett  az indítvány (eleit a Ház, meg-

érdemelte volna; átsiklott ezen is, mert 
hát nincs okosabb ember u világon, 
mint a miniszter, s ha ez akar vala 
mit, az szent és sérthetetlen, azon vál-
toztatni, a/.t módosítani nem aiabaţ 
gyarló halandónak. Micsoda ósdi gon-
dolkozás ! 

Hajdú Frigyes azt kívánta ugyanis, 
hogy minden egyes férfit  orvosilag 
vizsgáljanak meg, mielőtt házasságra 
íépne, ugy. amint ezt külföldön  teszik 
s csak akkor legyen u házasság meg 
köthetö, liii az orvos kiállította a térj 
jelöltről az egészségi bizonyítványt. 

Falra borsót hányt. Senki sem mél-
taita figyelemre  Hajdú indítványát pedig 
nagy igazságot foglalt  magában. Tekínté 
lyes orvosok nyilatkoztak már e kérdés-
ben ;e nyilatkozatokkal nem foglalkozom 
bövebbeu elég az, hogy valamennyi szak-
vélemény Hajdú álláspontját igazolja 

Igazán szomorú dolog, hoj,y oda-
fent  a nagy többség lakáj módjára hí-
zeleg a kormánynak a közérdek kárára. 

Hankszakértők. 
A bankbizotlság jelenleg hallgatja ki 

szakértólt, kik között az ország hírnevesebb 
pénzügyi kapacitásai vannak. 

Szakerióként szerepel Tauszig B. Hugó 
kir. tauácsos, a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara elnöke is, a székelyügyek lelkes 
felkarolója.  Szakvéleményét 13-án terjesztette 
eló a bizotteág-Hagy érdeklődése mellett. Na-
gyon üdvös és mindenesetre önálló tervei van 
nak Tauszignak s mi a fó  a mezőgazdasági 
és kisipari érdekekre igen nagy súlyt kíván 
fektetni  az önálló nemzeti bank létesítése 
esetén. 

Szakvéleménye körülbelül igy hangzik: 
A magyar jegybankot középponti szaba-

dalmazott részvénytársasági alapon kivnnja fel-
állítani. A részvény alaptőkét 120 millióval 
kívánja megállapítani. A részvények három-
tized részét a küllőidnek átengedné, kétötöd, 
azaz 40 szazalék ércfedezetet  kívánatosnak 
tart. A közös jegybank alapszabályaiban fel-
sorolt üzletkört a magyar bank részére meg-
felelőnek  tartja, feltétlenül  kizárja azonban a 
jelzálogkölcsönöket, amely üzletág nézete sze-
riut nem a jegybank körébe való. Ki kell zárni, 
hogy a magyar jegybank az államnak kölcsö 
nőket nyújthasson és ennek hitelezője lelies 
sen. Kötelessége a magyar jegybanknak a mező 

gazdasági és kisipari hitel jogos és méltányos 
igényeit az eddiginél nagyobb mértékben kielé-
gíteni. A bajon talán ugy lehetue segíteni, ha 
a vidéken jó hitelű és jól vezetett mezőgaz-' 
dusági és ipari hitelszövetkezetek, megyén-
kt.nl szervezendő középpontok utján, hat havi 
hitelt nyújtanak a kisgazdaknak és kisiparo-
soknak is. A jegybank pedig joga és köteles-
sége lenne az intézeteket ellenőrizni és támo-
gatni. A magyar bauknak is megadna mind-
azokat a kedvezéseket, amelyeket a magyar-
osztrák banknak megadnak. A bankszabadal-
mat most első ízben 25 évre állapítaná meg, 
mert iilót kell engedui, liogy a magyar jegy-
bank a kezdet uehézsegeit legyőzve, gyökeret 
verjen és megizmosodjék. Az osztrák nemzeti 
bank elsó szabadalma szintén 25 évre szón. 

A készfizetés  kimondását különösen a 
külföld  aggodalmának megnyugtatása szem 
pontjából mindenesetre kívánatosnak tartja 
ugyan, de az válságos időkben, amint az a 
mult évben is világszerte tapasztalható volt, 
komoly veszedelemmel járhat, mert az arany 
kivitele és ezzel az érealap nagyobb csökke-
nése majdnem kizárólag esakis tetemes ka-
matlábemeléssel enyhíthető. Láttuk ugyanis, 
hogy a magyar-osztrák banknak, amely ez idó 
szeriut csak fakultatív  készfizető,  kamatlába 
tavaly jóval kisebb volt a külföld  nagy bank-
jainál. Ha tehát a készpénzfizetést  a magyar 
jegybankra nézve már most, alakuláskor im-
perative elremlelnók, érealapunkat esakis erós 
kiviteli prémiumokkal, valamiut esetleg más 
korlátoza okkal és fóleg  nagy kamatlábeme-
léssel tudnók megvedeni s valószínűleg mégis 
abba a kényszerhelyzetbe kerülnénk, hogy a 
készfizetést  utóbb lellüggesszük, ami a jegy-
bankot és az országot súlyos veszedelembe 
sodorhatná. 

Nézete szeriut a magyar jegybank csakis 
fakultative  legyen készfizető,  vagyis ugy. mi 
ként a magyar-osztrák banknál, a készfizetés 
törvényben és alapszahalyban kimondandó 
ugyan, de azzal, hogy annak affektív  felvételét 
a törvényhozás alkalmas időben el fogja  ren 
delni, ami a jegybank szakszerű óvatos és 
céltudatos vezetése es helyes devizapolitikája 
mellett nem is log sokáig magara váratni A 
magyar kormány támogassa a jeg) bankot na-
gyobb állami giro-betétellel és engedtessek meg 
a banknak, hogy aranyra, aranyrudakra kamat-
mentes előleget adhasson. Pénzünk értékállan-
dóságát biztosítottnak tartja, ha a jegybanknak 
meglesz a kellő éri-fedezete  és szakszerű, szo-
lid és céltudatos az ügyvezetése és helyes a 
devizapolilikaja, ha az elhelyezések jók és mo 
bilok lesznek. Disazsió rendesen csak ott mu 
tatkozik, ahol rendezetlen a valuta, rosszak a 
gazdasági viszonyok, a jegybanknak rossz a 
szervezete és vezetése, nagy az állami tarto-
zás a jegybankkal szemben és tulnagy a bank 
jegy forgalom.  Mindezektől pedig nekünk nem 
kell tartanunk. Arfulyam-hullámzások  rendezett 

valutáju államok között átlag nem emelkednek 
nagyra és hamar el is szoktak simulni. Mint-
hogy azonban ez csak 1917-ben lesz lehetsé-
ges, most fokozottabb  feladat'  vár az önálló 
magyar bankra, mert 11117-ig kellőkép meg-
szilárdulván, módjában Iţsz jegybankunknak 
az önálló vámterületre való átmenetei pénz-
ügyi részét kellőkép előkészíteni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Uj főügyészi helyettes. Őfelsége 

Sztupjár Samu erzsébetvárosi ügyészt, a ma-
rosvasárhelyi főügyészséghez  főügyészi  helyet-
tessé nevezte ki. 

— Kinevezés. Őfelsége  Smál Gyula 
rimaszombati törvényszéki jegyzőt az ipolysági 
törvényszékhez albiróvá, Dvihally Aladár felsó-
pulyai járásbirót a gyergyószentmiklósí járás-
bírósághoz saját kérelmére leendő áthelyezése 
mellett a Vll. fizetési  osztályba sorozott járás-
biróvá nevezte ki. 

Az igazságügyminiszter Bayler Kálmán 
kézdivásárbelyi törvényszéki birót a marosvá-
sárhelyi ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte ki. 

— Székely kongresszus. Marosvásár-
helyt a Székely Társaság folyó  hó 10-én tar-
tott ülésen elhatározta, bogy a székely kon-
gresszust augusztus 14-én tartják meg Székely-
Udvarhelyt. A gyűlés felhívására  Fenyvesi 
Soma országgyűlési képviselő tart a kongresz-
szuson előadást, az erdélyi birtokpolitikáról s 
javaslatot tesz a magyar birtok megmentésére. 
László Gyula az ipartörvény-javaslatot fogja 
ismertetni, Lajos Dénes pedig a vándor szabad 
líceumok felállításáról  tart előadást. 

— A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegyei közigazgatási bizottság a közbe-
jött pünkösdi ünnepek miatt folyó  hó 15-én 
tartotta. Kejér Sándor alispán elnöklete mellett, 
rendes havi ülését. Az ülésnek fontosabb  tár-
gya nem volt. Az " irva3zékr ̂ tnük jelentését 
az árvaszék mult havi ügyforgalmáról,  a fő-
orvos jelentését a vármegye egészségügyi álla-
potáról, az államépitészeti hivatal jelentését az 
utak állapotáról a bizottság tudomásul vette. 
Úgyszintén tu.lomásul vette a pénzügyigazgató 
jelentését és mult havi adóforgalmi  kimutatá-
sát, a kir tanfelügyelőnek  pedig iskolalátoga-
tásai eredményéről tett előterjesztését. A bi-
zottság magáévá téve Pap Domokos bizottsági 
tag indítványát, megkereste a kolozsvári m. 
kir. posta- és távirdaigazgatóságot, hogy a 
táv beszélő állomások bekapcsolásánál fennálló 
azon méltánytalan eljárást miszerint a bekap-
csoláséit dijakat szed, szüntesse meg Az ülés 
ezzel véget ért. 

— Pap választás. Az újfalvi  egyház-
községben folyó  hó 10-én tartották meg a pap-
választást. Gáspár János, Kacsóh László és 
László János egyhangúlag választattak meg, 
kik közül az újfalvi  plébánost végérvényesen 
a püspök fogja  kinevezni. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
¥adj£tek»«, mit  ala«4taa. 
Tudjátok-e, mit álmodtam 
Csillagfényes éjszaka? 
Föltámadott Kosssutb Lajos, 
Magyarország csillaga. 
Beragyogta véges-végig a hazát, 
Törölgette könnyeinek záporát. 

Kelj föl, kelj Tói, Kossuth Lajos, 
Gyere vissza, gyere már: 
Magyarország sírodból  is 
Éjjel-nappal egyre vár. 
Nem jól van a feje alja a népnek, 
Kelj fel, apánk, igazítsd  meg szegénynek I 

Pósa Lajos. 

Aa w U g í a r ku&earaya. 
(Színhely egy csinosan bútorozott szoba. Az aszta-
lon-plpák éa doháuy szelencék. A szobában félho-
mály és nagy ÍQst. Paróka ur dühösen fészkelődik 

karosszékében). 
Már ismét ? Az ördögbe, ez már csak-

ugyan kiállhatatlan I.... Két nap óta nem hal-
lok egyebet, mint folytonos harangzugáat s nem 
látok egyebet ünnepélyes, szögletes ábráza-
toknál, melyek kiüldöztek már megszokott 
korcsmáimból, elkergettek kávéházamból s most 
itthon kezdenék üldözni I... 

Ezek az üunepek csakugyan szörnyűek 1 
Minden ember másként jár. másként be-

szél ! más elveket vall 1 A családos emberek-
kel szóba sem lehet állani. Azoknak a feje 
tele van karácsonyfával,  diós és mákos tész 
tával és gyermek sikolyokkal... „Képzelje ! 
Ezt vettem a fiamnak!  Már rég óhajtotta.... 
Kissé drága volt, de se baj... Legalább öröme 
lesz benne... Oh, már előre is látom!" Ezt 
hallani tőlük szüntelenül.... Egyebet semmit, 
mert egyébre képtelenek 1 A legény emberek' 
sem voltak unalmasabbak soha, mint épen 
ma.. Szótlanok, mogorvák, kerülik a veudég-
lónek még a táját is !... 

Szörnyűség 1.... Képes volnék megháza-
sodni, csakhogy ezektől az átkozott ünnepek-
től megszabaduljak! — Tessék! Már ismét 
harangoznak I De hát meddig fog  ez tartani 
még I Hm, mire is gondoltam előbb '/ A há-
zasságra.... Mi is lenne csakugyan, ha meghá-
zasodnám ?.... Nem lennék egyedül.... körülöt-
tem volna nőm és gyermekeim.... Itt a szoba 
közepén egy karácsonyfa  állana, égő gyertyák-
kal, csillogó aranyláncokkal és lecsüggő cukor-
süteményekkel... A gyermekek nem tudnának 
hova lenni örömükben. Ugrálnának, táncolná-
nak, sikoltoznának... Én távolabb ülnék s gyö-
nyörködve szemlélném a jelenetet Kezeimben 
tartanám a nőm kezeit és a zajban nem hal-

lanám ezeknek az egyhangú harangoknak a 
koloiupolását... 

Minő jó volna!... Hm !... Volna!... Hiszeu 
nem volna olyau lehetetlenség!... Megházasod-
hatom, amikor tetszik!... Természetes!... Azaz 
nem! Még sem!... Mert hát kit vegyek el? 
Mindössze három arravaló nó ismerősöm van !... 
Hát ha szemlét tartanék felettük  V... Kisért-
sük meg! 

Az elsó Berta kisasszony. Komoly, hig-
gadt leány, kitünó nyelvbeli képességekkel. 
Állítólag vasalni is tud. Elvei is vannak!... 
Brr! Itt a hiba... Egy leány, akinek elvei van-
nak I... Nem kell!... El vele!... 

A második Klotild kisasszony. Elvei nin-
csenek ugyan, de fózni  nem tud. Folyton ol-
vas. Az eszthetikában leczkét vehetne tőle 
Gyulay Pál is. Kéje valóságos tudománytár. 
Bár solia nem volt tul a város határán, azért 
Afrikát,  Amerikát és Ausztráliát ugy ismeri, 
mint a tenyerét. Költeményeket többet tud 
száznál!... Gyakran szaval!.-. Jézus, ha ka-
rácsony estéjén is szavalni kezdene! Borzasz-
tóbb volna a haraugzúgásnál! Nem, nem!... 
Kedves Klotild, harminezhat évet élt szép 
virágszál, napirendre kell térnem feletted!... 

Hátra van még Ilona. Csinos, fiatal,  élénk 
kis leány. Nagy fekete  szemeiből kisugárzik 
az életkedv. Nem tud semmit, de azért beszél 

mindenről és folytonosan.  L'gy van! Igen!... 
Ö lesz az a boldog választott!... Azaz tatán 
még sem. Kissé túlságosan pajkos!... Esetleg bi-
zonyos szarvak felrakására  támadhatna kedvel... 
üli, ettől irtózom. A szarvaknak, pláne ha 
azok az én fejemre  kívánkoznak, nem vagyok 
barátja. 

Tehát nem házasodom! Miért?... A szar-
vak miatt'?... Nevetséges! Hát olyant kell el-
vennem, aki nem rak, vagy nem rakhat fel 
már szarvakat! 

Igen, de hol találok olyat?.. Nézzünk 
csak körül egy kissé!. , ĝondolkozik) Nincs!... 
(hirtelen) De igenis van!... A gazdasszonyom! 
Elveszem a gazdasszonyomat!... Hm, hát mi 
különös van abban?... No peraze, hogy van 
különösI Hiszen azt mondanák az emberek: 
„Íme itt van egy ur, aki önmagának rakta fel 
a szarvakat!..." És én még csak nem is ta-
gadhatuám!... De eltekintve ettől, gazdasszo-
nyom már kissé vén és nem kissé nyelveli... 
Nem kell!... De hát akkor mit tegyek, hogy 
ezektől a szörnyű ünnepektől megmeneked-
jem? Megházasodnom nem lehet. Igy meg 
nagyon unalmast... Hm!... Egy orBzágot egy jó 
gondolatértI... Hopp, meg van!.. Fiatattbb gazd-
asszonyt veszek!... 

(Elégedetten dől hátra és boldogan mo-
solyog). J—Cs. 



24. az Am. 

— Hymen. Dr Zahorán Mátyás elje-
gyezte Biró Erasi kisasszonyt Fehértemplomon 

— Gyasarovat Csikszenlmártoni Bar-
tók Lajos, telekkönyvi átalakító, a brassói kir. 
törvényszéknél, folyó  hó ll-én, 22 éves korá-
ban, a kolozsvári klinikán meghalt. 

— Küzdy Árpád m. kir. fóerdész,  folyó 
hó 13-án, hosszú szenvedés után, életének 
39-ik évében Sümegen elhalt. 

— A nyergest honvéd emlék flgye. 
Tudvalevőleg Ábrahám István és társai Komá-
niában élő székely véreink az 1849. augusz 
tus 1-én az erőszakkal szemben vívott nyer-
gesi csatában elesett bős honvédek emlékére 
1897. évben Kozmás község határában ş „Nyer-
ges-tetőn" emlék oszlopot emeltek. Ábrahám 
István, mint az emlék létrejöttének eg)'ik főté-
nyezője társai nevében és megbízásából is kö-
zelebbről kérdést intézett az emlék fenntartá-
sával és gondozásával annak idejéu megbízott 
Kozmás községhez, hogy minden évben a csata 
évforduló  napján, vagy a legközelebb eső 
vasárnapon rendezzen emlékünnepet a .Nyer-
ges-tetőn" s e célból alakítson egy állandó 
ünnepély rendező bizottságot. Kozmás község 
képviselőtestülete folyó  hó 14-én tartott köz-
gyűlésében elhatározta, hogy mivel az emlék 
neki lett gondozásba adva, annak fennmara-
dását minden időkre biztosítja s egyszersmind 
az alapító romániai székely vérek kérelmének 
megfelelően  egy állandó ünnepély rendezó bi-
zottságot alakított. Ezen rendező bizottságnak 
elnökéül .megválasztotta a képviselőtestület 
Bartalis Ágoston kászonalcsiki járási főszolga-
bírót, alelnökéül Dr. Balló István kir. tanfel-
ügyelőt, ügyvivő alelnökéül Lórincz János koz-
masi körjegyzőt, titkárnak Balló Károly koz-
mási kántor tanítót, jegyzőknek Kemény Gyula 
tanitót és ifi.  Petyé Antal segédjegyzőt, pénz-
tárnoknak Orbán Dénes kozmási birót és egy- 150 
tagból álló rendezó bizottságot. A megválasz-
tott rendező bizottság alakuló gyűlését folyó  évi 
junius hó 21-én d. u. 2 órakor fogja  megtar-
tani Kozmás község házánál s ugyanekkor 
âllapiţja meg a folyó  évben rendezendő emlék 
Ünnep idejét és programját is. 

— Rendőrök és legenyek véres 
összeütközése. Folyó hó 13-án délután 5 óra-
kor véres csatának volt színhelye városunk 
legforgalmasabb  része. Öt csicsói legény ugya-
nis szekéren Ülve vágtatva hajtott az Apafi-
utcán, mikor azonban a rendőrök igazolásra 
szólították fel  és csendre intették, megállni 
voltak kénytelenek. Az egyik rendőr megfogta 
a lovak gyeplőjét is, mire a legények egyike 
hatalmas ostorcsapást mért a rendőr fejére. 
Az időközben háromra felszaporodott  rendőrök 
erre be akarták citálni az egész társaságot a 
rendőrkapitányságra, ez azonban nem sikerült, 
mivel egyik allitólag Balló Ferenc nevű — le-
gény hatalmas favágó  baltát ragadott s a sze-
térről leugorva, éktelen káromkodások között 
rontott a rendőröknek. A mintegy száz főre 
felszaporodott  közönség lélekzetét visszafojtva, 
másrésze menekülve távolról nézte a borzasztó 
küzdelmet A mámoros legényekhez nem mert 
közelíteni senki. Mikor azonban Balló Ferenc 
a rendőrök egyikének baltájával neki rontott, 
mindhárom rendőr kardot rántott és három ol-
dalról fogták  körUl. Külön dicséret illeti meg 
rendőreinket kik oly bátran és ügyesen visel-
kedtek hogy két hatalmas baltacsapást feltűnő 
ügyességgel kikerültek s közben a legényt — ki-
nek számos kardcsapás érte fejét  — harckép-
telenné tették. A társaság látva a veszélyt, 
ismét Bzekérre kapott és sikerült gyors lovai-
kon elmenekülni. Tagjai azonban mind isme-
retesek s eddig valószínűleg a hűvösön ülnek. 

— Betűszedés drótnélküli távíró 
ntján. Londonból jelentik, bogy olt a mult 
hetekben Knudsendán föltaláló  tudósok, tech-
nikusok és pénzemberek jelenlétében bemu-
tatta qj találmányát: egy elmés és mégis egy-
szerű készüléket a melyet egy közönséges 
szedőgéppel kápcsolnak össze és enuek emel-
tyűit mozgásba hozza. A távirat fóladója  egy 
közönséges írógépen kopogja le a szöveget. 
Az írógép emeltyűi azonban Marconi-féle  drót-
nélküli távirási módszer szerint vannak össze-
kapcsolva a szedőgép emeltyüjivel. A szedő-
gép azután ilyenformán  az Írógépen lekopogott 
táviratot öntött betűsorokban állítja eló. E 
készülék segélyével tehát egy londoni lap pá-
risi tudósítója a kézirat lekopogásával egyide-< 
jüleg azt a munkát is elvégzi, a melyet ez idő 
szerint Londonban a szedő végez, el a kézirat 
megérkezése után a szedSgépen. Érthető, hogy 
e réven a távirásnál, a távirat fölvételénél, 
annak a szerkesztőségbe való továbbításánál, 
a távirat fölvételénél,  annak a szerkesztőségbe 
való továbbításánál, úgyszintén a szedésnél 
szükséges idó legnagyobb része megtakarittatib. 
Knudsen bemutatása kitűnően BÍkerült. A föl-
találó állítólag meggyőzte a jelenvoltakat arról, 
hogy drótnélküli uton épp oly gyorsan képes 
kiszedni a táviratot a szedőgépen, mint az a 
szedő, a ki ott áll közvetlen a gép elótt. A 
készülék biztosan és pontosan működött. Igaz, 
bogy a leadó készülék csak olyan messze ál-
lott a fölvevő  készüléktől, a milyen távolságot 
a terem nagysága lehetővé tett, de az áram 
olyképpen voll szabályozva, hogy akár egy 
angol mérföldnyire  is hatott volna. Bemuta-
tásit legközelebb megismétlik, de ez esetben 
a két gép már hat angol mérföldnyi  távolban 
lesz egymástól. A találmány kihasználására 
máris alakult egy angol amerikai szindikátus. 

készülékeinek előállítása nem fog 

túlsókba kerülni s a föltaláló  azt hiszi, hogy 
egy leadó- és egy fölvevőkóssülék  előállítási 
költségei nem fognak  kétezer márkán fölül 
emelkedni. 

— Eljegyzés. Dr Miklóssy Viktor gyer-
gyószentmiklósí ügyvéd pünkösd első napján 
váltott jegyet Csiki Kálmán kedves leányával, 
Sárikával. 

— Papválasztáj De Inén. A nyugdíja-
zás által megürült delnei plebánosi állásra a 
választást folyó  hó 9-én ejtették meg. A vá-
lasztást Bálint Lajos föesperes-plebános  vezette. 
A tíz pályázó közül első helyre Kádár Mátyást 
1-10 szavazattal, második helyre Gábosi Dénest 
135 szavazattal és harmadik helyre Anda Gé-
zát 115 szavazattal választották meg. 

— Aa uj hunkoronái bankjegy. A pénzügy-
minisztérium junius ll-íkl kelettel megjelent rende-
letében közli, hogy a magyar-osztrák Dank a forga-
lomban lévő s 1900. évi máreztus 31-lkl kelettel el-
látott bankjegyet bevonja s junius 22-én kezdi meg 
az 1907. évi január 2-ikl kelettel ellátott uj kékszínű 
liuszkorouás bankjegy kibocsátását. A hivatalos lap 
mai száma közli a magyar-osztrák bank erre vonat-
kozó hirdetményét. K szerint az uj bankjegy kibo-
csátása junius 22-én kezdődik abban a tnertékbeu, 
ahogy a régi, most forgalomban  lévő és 1908. január 
2-árol keltezett bankjegyet bevonják. A régi bank-
jegyet 1910 junius 30-ig kell fizetés  vagy beváltás 
czéljából a bauknál bemutatni. 1910. juulus 30-ika 
után 
csak 

régi bankjegyet a magyar-osztrák bank már 
I91& juuius 13-ig fogadja  el átváltás végett. 

Ez időponton tul a bauk többe nem köteles a régi 
bankjegyet elfogadni  vagy becserélni. Az uj bank-
jegy mindkét oldalán kékszínű, jobbfelől  guil-
loche-ozott, tagolt, tojásdad keretben női eszményi 
fej  mutatkozik elölről, balfelől  pedig guilloche-ozott 
tojásdad rozetta keretben, a magyar oldalon a ma-
gyar szent korona országainak cziinere, a német ol-
dalon a stilizált ausztriai császári sas s alatta fehér 
Írással sötét alapon a bQutető határozat van. A tarka 
alapnyomaton fölváltva  guilloche-ozott diszitinény 
és domborinnforina  20-as szám, fönt  a közepén a 
inagyar oldalon zöld alapon szintén dombormUforma 
balra tekintő vörös női fej  látható; a német oldaloa 
Jobbra tekintő ugyanilyen zöldszínü fej  van, de vö-
rös alapon. E dombormüforma,  arcéllel ábrázolt fe-
jek alatt a jegykép két tojásdad kerete között van 
a jegyszövej;. melynek aláírása az alsó kereszt Be-
gélynek feher  vonalakkal guilloche-ozott Bzéles sza-
lagján olvashatók. A magyar oldalon a jegy száma, 
a német oldalon a sorozata van fekete  színnel nyomva 
és pedig jobb- és balfelöl  dombormű forma,  arczéllel 
ábrázolt női fejektől.  A szöveg a bank czé^jegyzé-
sével a magyar oldalon az eddigi szöveg lényegte-
len változásával ekként hangzik: Az Osztrák-magyar 
bank e bankjogyért bárki kívánságára azonnal tízet 
bécsi és budajiesti fiókiutézeteinél  husz koroua tör-
vényes érezpénzt (és num mint eddig törvényes ércz-
pénzbeu.) Bécs, 1907. január 2-án. Osztrák-magyar 
bank. Ulllnszkl kormányzó. Pranger vezértitkár. Uold 
főtanácsos.  A bankjegy német oldulán a legfeltűnőbb 
ujitás, hogy a névérték megjelölése a nyolez külön-
böző nemzetiségi nyelven nem két hosszú sorban 
lesz a bankjegy alsó részébeu, hanein a két alsó 
sorben lesz négy-négy eluevezés. 

— Telekkönyvi képtelenségek. Sóghy János 
keszthelyi telckköuyves, a „Telekkönyv- legújabb 
számában érdekescu Írja le, mekkora kálváriát já-
ratnak az iigyes-bajos paraszttal, mikor ingatlant 
vesz, vagy elad. A czikkelyből adjuk a következő 
részt: „A szegény tudatlan, Írni-olvasni nem tndó 
polgár bemegy a jegyző, ügyvéd, vagy körjegyző 
úrhoz. Ucgkéri, hogy a Nagy Jánostól vett ingatlant 
írassa a nevére. Itt van a Pogányvár-dülőben. Az 
okiratot készítő bemegy a telekkönyvi hivatalba, 
előkéri a névjegyzéket, azonnal rátalál Nagy János 
telekkönyvi számaira. Már az elsó telekkönyvben 
megtalálja a pogányvár! szántót. Az ügyfelek  meg-
nyugodva írják alá a szerződést. Később — majil 
meglátjuk — kiderül, hogy a községben két Nagy 
János van. Miud a kettőnek van abba a dűlőben 
földje.  Az okiratot készitö erre nem gondolt. Ezért 
nem az eladó Nagy János, hanem a másik Nagy János 
birtokát íratta át a neki becsülettel és jói meglizctö 
polgártársra. Máskor azonban már óvatosabb. Az igazi 
Nagy János telekkönyvét veszi eló. Abban ott vau a 
pogányvári Bzántó. Kijegyzi tehát a számot ós bele-
írja a szerződésbe, a mit az ügyfelek  ismét aláírnak 
bizalommal. Öt év inulva derül ki, hogy Nagy János-
nak két szántója van abban a dülóbeu. Az okiratot 
készítő azonban az északi helyet a délit Íratta áu 
No ,most már igazán restelkedik. Harmadszor még 
jobban vigyáz. Megtudakolja Nagy Jánostól, hogy 
több hasouió nevű ember nincs-e a faluban,  neki a 
Pogányvár-dülőben csak egy helyen vau-o birtoka. 
Előveszi Nagy János egyik telekkönyvét. Abbuii 
van a pogányvári száutó. No már most, ha nincs 
több Nagy Jáuos és neki nincs máshol földje,  csak 
egy helyen, bizonyos, hogy ez a föld  lehet Bzóhan. 
Átíratja. Tíz év múlva kitudódik a következő slend-
riánság: Igaz, ho^y Nagy Jánosnak csak egy helyen 
vau birtoka, de három szám alatt, három ifülön  te-
lekkönyvben. Így tehát a két darab át nem Irt föld 
a másik két telekkönyben szépen az eladó nevén 
maradt. Ilyenek után az okiratot szerkesztő a jövő-
beu óvatosahb. Most már kitudakolja, nincs-e több 
Nagy Jáuos a községben, annak csak egyetlen egy 
birtoka van-e, egyetlen egy szám alatt. Ennyi óva-
tosság után, ha kezébe kerUl a Nagy János telek-
könyve, holt bizonyos, hogy csakis az abban lévő 
ingatlan lehet az eladó birtoka. Enuek a számát tehát 
beírják a szerződésbe. Uusz év múlva azután kide-
rült, hogy dehogy Is az átirt ingatlan voit szóban. 
A helyszíneléskor ugyanis az állam emberei Ni 
János nevére valami tévedésből ast a földet 
.mely a patak mellett van, már pedig ő annak'a 

földnek  van birtokában, mely az erdő mellett van-. 
— 48-as honved temetése. A kegye-' 

let adóját impozáua keretek között rótta le 
Csikgyimes közönsége odavaló Biró István 48-as 
bonvednek folyó  bó XO-én lefolyt  temetési gyász-
ünnepélyén. Délután fél  5 órakor a vasútállo-
más elótt gyülekezett és innen vonult be a 
gyászoló közönség gyászfátyollal  bevont nem-
zeti szinú lobogó alatt a néhai lakására, hol 
a ravatalra helyezte a hölgyek által kéazitett 
nagy és díszes koszorút, nemzeti szalagján e 
felirattal:  .Biró István 48-as honvédnek'. A 
temetőben a koporsó leeresztése elótt Vass 
István postamester tartott mindenkit mélyen 
megható bucsu-beszédet A sirba tétel után 
Rusz János jegyző beszélt még, miközben sor-
tüzet adtak. A gyász-ünnepély méltó volt az 
öreg honvéd emlékéhez. 

— A odkmegyei polgári leányisko-
lában folyó  bó 28-án délután 3 órakor zár-
Unnepség tartatik » következő műsorral: 1. 

Karének- „Az éj", Schuberttől. 2. .Névnapra" 
í kézre Bértől, előadják Kovács Irén és Lö-
winger Klára. 8. Szavalat Fejér Ella altal 
előadva. 4. „Magyar Ábránd" Somogyi Mórtól, 
zongorán előadja: László Piroska. 5. .Ősszel" 
dal Mendelssohntól; éneklik: Farkas Ilonka, 
Fejér Ella, Hajnód Margit, Szepesi Vilma, Ko-
vács Irén és Nagy Margit. G. Szavalat; elő-
adja: László Ilona. 7. .Huszár induló" Eilen 
bergtól 4 kézre zongorán előadják Veress 
Paula és Szatmári Irén. 8. Fráter nóták, ének-
lik : Früwirtb Margit Ilyés Erzsike, Osz Anna. 
9. | Aranka Mazur" Boórtól zongorázza Molnár 
Sarolt»- 10. Szavalat, előadja Buttyán Margit. 
11. .Traviata" Verditől, 4 kézre előadják Za-
kariás Aranka és Lenke. 12. „Viljadal," énekli 
Veress Paula. 13. „Magyar Ábránd" Ábrányi-
tól zongorán előadja Kovács Mariska. 14. „Ol-
tár elótt" Várady—Szent Gálytól, melodráma, 
előadják Köllő Juliska és Szatmári Irén. 15. 
.Magyar Ábránd" Gaáltól, zongorázza Zaka-
riás Aranka. IC. Karének, népdal egyveleg 
17. Bucsu-beszéd, elmondja Mihály Kózsika. 

Értesítés, a brassói szent Ferenc-rendi 
nővérek vezetése alatt álló tan- és nevelő 
Intézetről. Az intézet elemi és polgári leány-
iskolát foglal  magában, amelyekkel internátus 
van összekötve, mintegy 70 bennlakó növen-
dék befogadására.  Az iskola nyilvánossági jog-
gal bir. Taunyelv a magyar. Különös előnye 
az intézetnek, hogy növendékei a német nyel-
vet gyakorlatban, tökéletesen elsajátíthatják. 
Az intézet Brassó legegészségesebb táján, a 
Fellegváron fekszik,  minden oldalról kerttel 
van körülvéve, gyönyörű kilátással, levegője 
kitűnő. Tantermei, lakó- és hálószobái tágasak, 
magasak és világosak, könnyen szellóztethetők 

legújabb paedagogiai, főkép  egészségtani 
kívánalmaknak teljesen megfelelők.  Van szép 
játszótere, jól berendezett lürdóje, vízvezeték, 
gázvilágítás. A növendékek a leggondosabb 
felügyelet  és szeretetteljes vezetés mellett, be-
tegség esetén szakképzett betegápoló nővéreink 
részéről a legodaadóbb ápolásban részesülnek. 
Ennél fogva  kérjük mindazon t szülőket, kik 
gyermekeiket ez intézetbe felvétetni  óhajtják, 
ebbeli szándékukat mielőbb az intézet főnök-
nójének — Brassó, Fellegvársor 1. szám cí-
méi e — tudomására adni kegyeskedjenek, a 
hol a további felvilágosítások  szívesen meg-
adatnak. Brassó, 1908. juuius havában. 

Az intézet  igazgatósága. 
— Évzáró vizsgálat. A csíkszeredai 

iparos tauonciskola 1907—1908. tanévi évzáró 
vizsgálata —a lehetőséghez képest tanoncmunka 
kiállítással egybekötve — folyó  évi junius hó 
21 én délelőtt 8 órakor kezdódőleg fog  meg-
tartatni; mely alkalomra az érdekelt hatósá-
gokat, kereskedőket és iparosokat, valamint 
az iparoktatás iránt érdeklődő tanUgybarátokat 
ezúton is meghívja az igazgatóság. 

— Útonálló oláhok. Kolozsvárról a 
Kereskedelmi Akadéipia tíz hallgatója a na 
pókban kirándult az Árpád-csucsra. A monos-
tori templom közelében, ahol az ut az erdő 
felé  kanyarodik, huszonöt fejszével,  haltával 
felfegyverkezett  oláh legény állta utjokat. A 
marcona útonállók megtámadták a kiránduló-
kat, elszedték a pénzüket és értéktárgyaikat 
és egyet közölűk fejszével  súlyosan megsér-
tettek. A megtámadt diákok jelentést tettek 
az esetről a monostori csendörlaktaoyán. Nem 
első eset, hogy felfegyverzett  oláhok Kolozsvár 
határában a kirándulókat megtámadták. 

— Zigány Árpád elítélése. Ismeretes 
és lapuinkban annak idején tárgyalva volt Zi-
gány Árpádnak brosúrája, mely a milliomos 
Grödel fakereskedó  céget meggyalázó kifeje-
zésekkel illette, lopással, csalással, sikkasz-
tással, hamis tanuzással és hamis tanuk állí-
tásával vádolván óket. A zsarolás miatt meg-
indult bűnvádi eljárás folyamán  a brassói tör-
vényszék felmentő  ítéletet hozott; a maros-
vásárhelyi kir. tábla pedig megállapította bű-
nösségüket s Zigány Árpádot hat havi, Blocb 
Manó budapeBti főügynököt  3 havi fogházra 
ítélte. A kir. tábla ítélete ellen beadott Bemmi-
ségi panaszokat folyó  hó 12-én tárgyalta a 
kir. kúria. Az ítélet meglepő, mennyiben a 
kúria az enyhítő körülmények figyelembe  véte-
lével Zigány büntetését 300 koronára, Blochét 
pedig 200 korona pénzbüntetésre szállította le. 

— Ojltás a postatakarékpénztárnál. 
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter 
intézkedett bogy u magyar királyi postataka-
rékpénztár takarékforgalma  egy iţj üzletformá-
val tudniillik a zárt betét- és járadékkönyvecs-
kék intézményével kiegészíttessék. A zártbetét-
könyvecske lényege, hogy a betevő az arra 
elhelyezett betétösszegek felmondásának  jogá-
ról, egy előre meghatározott föltétel  teljesülé-
séig önként és visszavonhatatlanul lemond. A 
választható feltételek  a következők: zárt nyil-
vánítás a) nagykorúság esetére; c) katonai 
kérdések esetére; d) meghatározott idóre és 
e) számszerűleg megbatározott ösBzeg erejéig. 
A zárttá nyilvánítás kiterjedhet a betét után 
járó kamatok a. A zárt betétkönyvekre elhelye-
zett belétek magasabb kamat élvezetében 
részesülnek, mint a rendes betétek, mely ka-
mattöblet kevesebb mint félszázalék,  nem lehet 
A zárt betétek kamutlába ez idő szerint 3 6 
százalékban állapította meg (a rendes kamat-
láb 3 százalék). A zárt betétkönyvekre azon 
felül  mindazon kedvezmények is kiterjednek, 
amelyeket az 1885. LX. t.-c. a postatakarék-
pénztár betevőnek (befizető)  részéről írásbeli 
nyilatkozatban keU történnie, az e célra szol-

gáló nyomtatvány 
kapható. 

— A vallás megjelölése munka 
könyvekben és bizonyítványokban. Egy ik 
kereskedelmi és iparkamaránk ülésén érdekes 
indítványt terjesztett elő egy kamarai tag. Azt 
indítványozta, hogy a kamara iljon fol  a keres-
kedelemügyi miniszterhez s javasolja, hogy ipari 
és kereskedelmi alkalmazottak felszabaduló 
leveleiből, bizonyítványaiból, munkakönyveiből, 
stb. hagyassék ki a vallás megjelölése. Az el-
nökség és az előkészítő-bizottság olyan javas-
lattal terjesztette az indítványt a közgyűlés elé, 
hogy az a kamarának az iţj ipartörvénybe 
vonatkozó többi javaslataival együtt véteBsék 
tárgyalás :.lá s akkor döntsön a teljes ülés 
afölött:  elfogadja-e  illetőleg felterjeszti-e  az 
indítványt a miniazter elé. A tárgy fölött  hosz-
szabb vita fordult  meg. Két indítvány került 
egymással szemben, az előkészítő-bizottság, 
melyhez az indítványozó is hozzájárult s amely 
szerint az indítvány kiadandó az ipartörvény 
revíziója tárgyában összehívandó értekezletnek, 
a másik pedig, mely az indítványnak napirend-
ről való levételét ajánlotta. A gyűlés végül 
Bzavazással döntött a két indítvány fölött  s 
egy szavattöbbséggel a tárgyalás alapjául elfo-
gadta az eredeti indítványt. 

— Magyarország idei gabonater-
mése. A m. kir. földmivelésügyi  minisztérium 
a napokban tette közzé a közel két és fél  ezer 
jelentés kimutatását arról, hogy a bevetett 
terület, mennyiben változott. Az eredmény az, 
hogy az ősziek területe néhány százalékkal 
csökkent, a tavasziak területe pedig közel 
ugyanannyival emelkedett. A jelentések beszá-
moltak arról, bogy az ősziek területe változott 
ugyan, de korántsem oly mértékben, mint pél-
dául 1907-évben, amikor nagyon sok gabona-
vetés kifogyott,  illetve a nagy hó alatt kipál-
lott. Május hó második felében  a hosszas szá-
razság, Bzeles idó és nagy meleg után helyen-
kint zivataros eső volt, mely kedvezóleg hatott 
a mezőgazdaságra. De a helyzet ma sem álta-
lában kedvező, mert országos eső hiányában 
nagyon sok vidék terméskilátása kritikusnak 
jelezhető. 

— Lourdesi zarándoklat. A lourdesi 
kegyhely ötvenéves jubileumát a katholikus 
közöuség hazánkban is annyira felkarolta,  hogy 
már eddig is több zarándok csapat fordult 
Lourdesban. Legérdekesebbnek ígérkezik azon-
ban a szeptember 8-iki Mária ünnepre terve-
zett nagyobb zarándjklat, amelynek prospek-
tusát a rendező-bizottság lapu ikhoz is bekül-
dötte. Szeptember 4-én indulnak Velenczén át 
és a (iiverián keresztül Lourdesba, a honnan 
Rómába mennek, hogy résztvegycuek a pápai 
fogadtatáson  és innen Ankonán át térnek vissza 
szeptember 16-án Budapestre. A kiváló gond-
dal és kényelemmel rendezett zarándoklat lelki 
vezetésére Hock János országgyűlési képviselő 
és kőbányai plébánost nyerte meg a bizottság. 
Felvilágosítást készséggel nyújt a szeptemberi 
lourdesi zarándoklat rendező-bizottsága Buda-
pest, IV., Galamb-utca 4. I. 3 a. alatt. 

— A fecske  gyorsasága. Hogy mily 
gyorsröptü a fecske,  abban egy anversi ba-
romfitenyésztő  nemrég érdekes kísérletet tett 
A házának eresze alatt fészkelő  fecskét  elvitte 
több postagalambbal együtt egy galambver-
senyre a franciaországi  Compiegne-be. A fecs-
két Compiegne-ben a galambokkal egyUtt reg-
gel negyednyolc órakor bocsátották útnak. A 
postagalambok eleinte, szokás szerint nagy 
iveket szeltek a levegőben, mig a követendő 
iráuyt megtalálták, de a fecske,  amint szárnyra 
kapott, egyenesen északi iráoyban repült. Nyolc 
óra huszonhárom perckor a fecske  már An-
verszben volt a fészkén,  míg az első posta-
galamb csak tizenkettedfél  órakor érkezett 
megl A fecske  tehát 236 kilóméter utat egy 
óra nyolc perc alatt tett meg, vagyis egy perc 
alatt 3355 métert repült. 

NYILTTÉR 
(E rovatban közlöttekért nem felelős  a szerkesztő.) 

V á l a s z . 
A „Csiki Lapok" folyó  hó junius 3-iki 

számában dr. Végb Elemér aláírásával ellátott 
„Rákóczi és - szamárverseny* csimü tárcia-
czikk jelent meg. 

Legyen szabad ezen közleményre néhány 
Bzóval reflektálnunk.  Téved dr. Végh Elemér 
ur nagyon, ha azt hiszi, hogy a helybeli iparos 
ifjúság  önképzőköre Rákóczit nem ismeri a 
maga tündöklő nagyságában. Téved abban is, 
hogy emlékét szamárversenynyel kívánná ezen 
önképzőkör ifjúsága  megünnepelni. Mert az 
iparos ifjúság  önképzőköre a Rákóczi-kép le-
leplezési üonepélye alkalmából rendez .Nép-
ünnepélyt" és nem Rákóczi emlékének ünnep-
lésére. — A „Népünnepély" keretébe tehát 
bátran beilleszthetők a kifogásolt  pontok, mert 
hiszen igy szokás mindenkor és mindenhol. 

A Rákóczi-kép leleplezési ünnepélye a 
városházán folyt  le folyó  hó 8-án, a városi 
tanács által összeállított programm szerint. 
Ha érdeklődik vagy érdeklődött dr. Végh ur 
a közérdek iránt, bizonyára látta is kifüggesztve 
a városi tanács által kibocsátott —982—908. 
ki. számú „Értesítést", amely a leleplezési ün-
nepély programmját és egyben a közönség 
meghívását ez ünnepélyre közli. 

Elhamarkodott tett volt tehát dr. Végh 
Elemér járásbiró úrtól a .Rákóczi és - szamár-
verseny" czimü czikket megírni, mert ezzel 
méltatlanul oly társadalmi osztályt sértett meg, 
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állított  ki oly pellengérre, amelyet az meg 
nem érdemelt. 

Ha van dr. Végh Elemér urban egy csepp 
jó ízlés  és igazságérzet, azt hisszük ezek után 
maga ia belátja gyerekes elhamarkodását s 
alkalmat vesz magának arra, hogy mint lova-
gias ember elégtételt adjon; mert az már 
igazán nem járja, bogy a népllnnepély prog-
rammjának félremagyarázásával, helytelenül 
a itákóczi-kép leleplezési Ünnepélyével való 
szándékos összezavarásával a nagy közönsé-
get megtévessze — egy kir. járásbiró, kinek 
képzettsége és állása miatt elvárná minden jó 
izlésll ember, hogy irka-firkáival, ha használni 
nem tud, de ne is ártson és oktalanul ne sér-
tegessen. 

Tiszteli és áldja Rákóczi emlékét a csík-
szeredai iparos ifjúság önképzőköre és tesz 
is annyit Rákóczi szellemében, mint az ugy-
nevett „elókeló osztály'- és épp azért tiltako-
k ózunk az igazság és jó ízlés  nevében minden 
olyan insinuatio ellen, umelylyel minket olyan 
színben tüntessen fel bárki, mint tette H/t a 
jelen esetben dr. Végh Elemér királyi járás-
biró ur. 

Csíkszereda,  1907. junius hó 17-én. 
A csíkszeredai  iparos ifj. önképzőkör nevében: 

Mátrai Ignátn, 
az önképzőkör elnöke. 

KÖZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltófialet  Bén -
vénytánsaág, Budapest, heti jelentése a töaade-

forgalomról  éa a pénaptaaróL 
Budapest, 1908. junius II 

Az elmúlt hét folyamán  a budapesti érték-
tőzsdén az tizlet ismét csak a legszűkebb 
korlátok között mozgott; a spekuláczió tartóz-
kodása folytán  csak szórványosan fordultak 
elő kötések. Az irányzat lanyhulásához lénye-
gesen hozzájárultak a nem éppen kedvező 
mezőgazdasági hirek. Üzlet általában csak az 
államvasút részvényeihen fejlődött  ki, melyek 
árfolyama  az államosítási tárgyalásokra vo-
natkozó, gyakran ellenmondó hirek hutása alatt 
lényegesebb hullámzásnak volt alávetve. 

A többi értékek árfolyama,  hár lassankint 
lemorzsolódott, sz elmúlt hetihez képest lé-
nyegesebb változást nem mutat. 

312-1908 végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott  bírósági  végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré  teszi, hogy a csikszeredni kir. 
járásbíróság  1907. évi Sp. I. 674. számú vég-
zése következtében Dr. Zakariás Manó ügyvéd 
által képviselt Mátyás és Trottner javára Deáky 
Péter Rt. gyimesközéploki lakos ellen 524 kor. 
G2 till. végrehajtás utján lefoglalt és 1913 koro-
nára becsillt következő ingóságok u. m.: bolti 
árucikkek stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai  kir. járás-
bíróság  1908. évi V. 71. számú végzése foly-
tán végrehajtást szenvedő lakásán leendő esz-
közlésére íeos. évi j a n i m hó 18-ik nap-
jának d. e. 11 órája batáridőül Kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak mec, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-n értel-
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és 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 hó 
29-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. blr. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Csikdelne közbirtokossága részéről 

közhírré  teszem, hogy a nevezett köz-
birtokosság tulajdonát képező, a Sulcu-
völgyére hajló, „Bálint sarka" nevtl 
erdőrész mintegy 80 0 kat. hold kiter-
jedésű területen levó 11,3098 m'-re be 
csült luczfenyö haszonfa 54500 (ötven-
négyezerötszáz) korona kikiáltási ár 
mellett Csikdelne községházánál 1908. 
évi julius hó 6 án délelőtt 10 órakor 
tartandó zárt írásbeli  ajánlattal egybekö-
tött nyilt szóbeli árverésen el fog adAtni. 

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

Az egy koronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok sziutén 10 százalék bá-
natpénzzel vagy megtelelő óvadékképes 
értékpapírral  látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési leltételeket ismeri 
és magát azoknak aláveti 

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

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai III. kir. erdógondnokságnál és 
u közbirtokosság elnökénél megtekint-
hetők. 

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

Csíkszereda,  1908. junius 3. 
2-2. B&cher, 

m. kir. erdogoniliiok. 

356—908. vgb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. L-c. 102. §-s értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai  kir. járásbíróság  1908. 
évi V. 523. számú végzése következtében Dr. 
Szántó Sainu Ügyvéd által képviselt Molnár és 
Pintér sepsiszentgyörgyi lakosok javára Deáky 
Péter és Deáky La|os ellen 447 kor. biztosí-
tási végrehajtás utján már lefoglalt és 2247 
koronára jecsült következő ingóságok u. m.: 
hentes és bolti árucikkek, hentes és bolti be-
rendezések nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai  kir. járás-
bíróság  fenti számú végzése folytán végrehaj-
tást szenvedő lakásán leendő eszközlésére 
1908. évi junius hó 19-ik napjánaa del-
előttl 11 órája batáridőül kitllzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintett ingóságok a 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. S-a értelmében kész-
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek,  szük-
ség esetén, becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési  jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t-e. 120. f-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában,  1908. évi jnnins hó 
9-ik napján. 

Kereaste* Gyula, 
kir. Ur. végrehajtó. 

350 — UK)8. vgb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir járásbíróság 
1908. évi V. 458/2. számú végzése következ-
tében Dr. Burg Hugó ügyvéd által képviselt 
.Gazdasági Bank Részvénytársaság" javára 
Jakab Ferenc s társai csíkszeredai lakosok 
ellen 21U0 kor. s jár. erejéig 1908. évi máju9 
hó 19-én foganatosított  biztosítási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 3000 koronára becsUlt követ-
kező ingóságok u. tn.: 1 drb motor gép nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszeredui kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  2100 kur. 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Hercka Gyula zárgondnok lakásán Csíkszere-
dában leendő eszközlésére 1908. évi julius 
ho 3 ik napjának délutáni 5 o r a j a határ-
időül kitllzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett 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 és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. § a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában. 1908. évi junius hó 
11-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. blr. végrehajtó. 

305—1908. vb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t-c. 102. §-H értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai  kir. járásbíróság 
1908. évi V. 291. számú végzése következté-
ben Kövesi Ignác budapesti ügyvéd által kép-
viselt Weisz Miksa javára Deáky Lajos gyimesi 
lakos ellen 300 kor. végrehajtás utján lefoglalt 
és 2247 korona 32 fillérre becsUlt következő 
Ingóságok u. m.: hentesüzlet felszerelés, bolti 
áru cikkek és berendezések stb. nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai  kir. járás-
bíróság  fenti számú végzése folytán bíróilag 
már megállapított  költségek erejéig végrehajtást 
szenvedő lakásán leendő eszközlésére 1908. 
évi Janim hó 19-lk napjának délelőtti 
11 Órája határidőül kitüzetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 1077 és 108. g-ai értelmében készpénz-
fizetés 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. 9- értelmében ezek 
Javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában,  1908. évi junius hó 
3-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
Ur, blr. végrehajtó. 

Ssám 3249-908. tlkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifj.  Szabó 
Mózesné csikmadéfalvi  lakos végrehajtatónak 
ifj.  Szabó Mózes csikmadéfalvi  lakos végrehaj-
tást szenvedő elleni 1200 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási Ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén levó Csikmadéfalva 
község határán fekvó  a madéfalvi  1019. sz. 
tljkvben Az 1 rend 2142. hrsz szántóra 40 kor. 
kikiáltási árhan és pedig nemcsak végrehaj-
tást szenvedett hunem az özv. Szabó Andrásné 
szUI. Boga Tekla, Vízi Anna és Blága János 
(kinek neje) Császár Terézia társtulajdonosok 
nevén álló járandóságra és a madéfalvi  35. sz. 
tljkvben foglalt  Szabó Lajosné szül. Szabó 
Ágnes nevén álló A + 5. rend 1182. hrsz. szán 
tóra 00 kor., 17. rend 2892. hrsz. szántóra 20 
kor., 21. rend 4H81., 4832., 4833., 4834 hrsz. 
n. szántóra 29 kor., 2U. rend 5205. és 5200. 
hrsz. alatti kaszálóra 8 kor., 31. rend 2541/1. 
hrsz. a. szántóra 45 kor. A csikmadéfalvi  1436. 
sz. tljkvben foglalt  Vizi AnnA nevén álló A + 
1. rend 794/1., 794/2. hrsz. a. belsőségre 320 
korona. A madéfalvi  1437. sz. tjkvben foglalt 
Olti Mózes nevén álló A + 1. rend 4821. hrsz. 
szántóra 14 korona, 2. rend 5220. hrsz. szán-
tóra 4 korona, 3. rend 5418/:». hrsz. a. kaszá-
lóra 4 korona. A madéfalvi  1434. számú telek-
jegyzőkönyvben foglalt  Vizi Anna nevén álló 
A + 1. rend 813. hrsz a. kertre 9 korona, 
3. rend 1681. hrsz. a. szántóra 11 kor., 5. rend 
2300. hrsz u. szántóra 24 korona, 6. rend 2905 
hrsz. a. szántora 105 korona, 7. rend 4825. 
hrsz. a szántóra 11 korona, 8 rend 5194. 
hrsz. a. kaszálóra 2 korona, 10. rend 74/1. 
hrsz. a. kertre 14 korona, 11. rend 1077/1. hrsz. 
n. szántóra 3 korona, 12. rend 2108 1. hrsz. 
a. szántóra 03 korona, 13. rend 2053/2., 2054. 
hrsz. Q. szántóra 9 korona, 15. rend 22H7— 
2291/b. hrsz. szántóra 3 kor. A madéfalvi  1435. 
sz. tjkvben foglalt  Szabó András nevén álló 
A + 1. rend 1215. hrsz. a. szántóra 11 koronu, 
2. rend 1449. IUBZ. a. szántóra 19 korona, 3. 
rend 1476. hrsz. a. szántóra 19 korona, 5. rend 
7009. hrsz. a. kaszálóra 174 korona, G. rend 
74.2. hrsz a. kertre 14 korona, 7. rend 1077/2. 
hraz. a. szántóra 3 kor, 8. rend 2018/2. hrsz. a 
szántóra 63 korona, 10. reud 2052—2653 
hrsz. a. szántóra U korona, II. rend 483l5;2. 
hrsz. a szántóra 0 korona. A madéfalvi  2519. 
sz. tjkvben foglalt  Olti Ignácz nevén álló A. - •-
1. rend 5184 hrsz. n. szántóra 5 korona, 2. 
rend 2541/a hrsz. a. szántóra 22 korona. A 
madéfalvi  2482. sz. tjkvben Tamás József  fia 
nevén álló A. + 1. rendszám 4836/1. hrsz a. 
szántóra 6 korona. A mndé'alvi 2345. sz. 
tjkvben foglalt  Szabó Lajosné szül. Szabó Ág-
nes nevén álló A. 4- 1. rend 1317,1). hrsz. a. 
szántóra 8 korona. A madéfalvi  8441. sz. 
tjkvben foglalt  ifj.  Részeg Lajos nevén álló 
A. + 1. rend 2287—2291/a. hrsz. a. szántóra 
3 korona. A madéfalvi  2449. sz. tjkvben foglalt 
ifj.  Szabó József  nevén álló A. + 1. rend 
2287—2291/d. hrsz. a. szántóra 3 korona. A 
madéfalvi  2444. sz. tjkvben foglalt  Lórincz 
András nevén álló A. — 1. rend 2287—2291/e. 
hrsz. szántóra 3 korona kikiáltási árban, és 
pedig nem csak végrehajtást szenvedettet ille-
tettet, hanem a korábban a más társtulajdo-
nosok tulajdonát képező járandóságokra és igy 
az egész ingatlanok egészére elrendelte és 
hogy a fentebb  megjelölt ingatlanok az 1908. 
évi junius hó 26. napján délelőtt 9 óra 
rakor Csikmadéfalva  községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsáránnk 10%-át, vagyis készpénz-
ben, vagy az 1881. LX t.-cz. 42. §-han jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi novem-
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy mi-
niszteri rendelet 8. ţj-ban kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vágy-
sz 1881. LX. t.-cz. 170. §-u értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gálta tnl. 

Kelt Csikszeredán, 1908. évi április 8-án. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság. 
Geoső Béla, 
ktr. tvszékl biró. 

E Ci PARAB 3 ÉS FÉL ÉVES 
TENYÉSZKÉPES BIVALBIKA 

eladó. — Bővebb felvilágosítás-
sal szolgál e lap kiadóhivatala. 

Hirdetmény. 
A nagykászoni gör. kath. plébánia 

és templom javítása  és letakaritása, a 
nagyméltóságú érseki főhatóság ái tal jó vá-
bagyott költségvetés alapján, folyó  évi 
Junius hó 21-in d. u. 2 órakor, a helyi 
gOr. kath. iskola termében tartandó ár-
lejtésen ki fog adatni. A kikiáltási ár 
1109 kor. 00 fill. A költségvetés a 
plébánia lakon bármikor megtekinthető. 

Boér Arthur, Todorán János, 
Mmegyegondjuok. 

512—908. ki szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község .Csorgó" nevQ 

erdejében törzsenkinti bemérés utján 
14340 köbméterre becsült luczfenyö 
haszonfa-tömeg értékesítése czéljából 
folyó évi julius hó 4-én délután 2 óra-
kor Vacsárcsi községházánál nyilvános 
szó- és zárt írásbeli  versenytárgyalás 
fog tartatni. 

Kikiáltási ár: 86,500, azaz nyolcz-
vanhatezerötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona. 
A fatömeg kikiáltási áron alul el-

adatni nem fog. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az értékesítendő erdőrész minden 

befektetés nélkül, télen nyáron kiter-
melhető. Jókarban levő mezei ut vezet 
az erdőtől a csikszentmihályi állomásig, 
melytől mintegy 10 kilométer távolságra 
fekszik. 

Az árverési és szeződési feltételek 
és a becslési kimutatás megtekinthetők 
a csikrákosi körjegyzői irodában. 

A z e l ö l j á r ó s á g . 
Vacsárcsi, 1908. junius 2. 

Hánya Antal s. k., Bírd Kálmán s. k., 
körjegyző. 2—3 községi biró. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentmiklós községben a tör-

vényhatósági bizottság által idei 72. 
jegyzőkönyvi szám alatt hozott határo-
zattal jóváhagyott terv és költségvetés 
alapján építendő községház építési  mun-
kálatainak biztosítására nyilvános írás-
beli versenytárgyalást hirdetek. 

A versenytárgyalás Csikszentmiklós 
községházánál 1908. évi junius hó 
20-án délelőtt 8 órakor fog meg-
tartatni. 

Kikiáltási ár 15761 korona 67 flll. 
Bánatpénzül ezen összeg 10 szá-

zaléka készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban  az Írásbeli  ajánlat mellé 
csatolandó s az ajánlatnak tartalmaznia 
kell. bogy az ajánlattevő az építési  és 
szerződési feltételeket ismeri s azoknak 
magát aláveti. 

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

Épitési és szerződési feltételek, va-
lamint részletes terv és költségvetés a 
csiksztmiklósí  körjegyzői irodában meg-
tekinthetők és lemásolhatók. 

A képviselőtestület fentartja ma-
gának azt a jogot, hogy az ajánlatok 
közül — tekintet nélkül a megajánlott 
összeg nagyságára — szabadon választ-
hasson, esetleg az összes ajánlatokat 
visszautasíthassa. 

Utó- és távirati ajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Csikszentmiklós, 1908. junius 5. 
Kelemen György, 

2—3 körjegyző. 

Sz. 2152—908. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki járásához tar-

tozó Csiktaplocza nagy községben a 
községi jegyzői állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s . 
1600 korona évi fizetés, természet-

beni lakás, a felmerülendő fuvar és 
napi dijakat esetenkint a község pénz-
tára hordozza, s a magánmunkálatokért 
.szabályrendeletileg megállapított  dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy szabálysze-
rűen felszerelt folyamodványaikat hoz-
zám folyó  évi junioB hó 28-ig 
nyújtsák be. Határidő után érkező pá-
lyázatok figyelembe nem vétetnek. 

A választást Csiktaplocza község-
házánál, folyó évi julius hó 1-én d. e. 
9 órakor tartora meg. 

Csíkszereda,  1908. junius hó 12-én. 
Beeze Imre, 

1 - 2 fósaolgahlró. 



Junius 17. c s í k i l a p o k 25. szám. 

J jj Kitü Hazai gyártmány! Kitűnő munka! 

MfiYER G É P G Y Á R 
VAS- ÉS FÉMÖNTŐPE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOMBflTHEIlY-BÜDflPEST  Vl- kerület. Váczi-körút 61. sz. 

Beiizinlokomobil cséplős/.t'rclvónvck. Slahil benzinmotorok 
Szivóffáz  iriolorok faszrii-.  koksz és imlraczit fiilrsrc.  120 

I I I » . — Maloinopitilszcl. Szal>a-
dalmazott liidr. borsajlók. olajpirsck 
s mindennemű <íaz(lasáj»i «̂ -t-pck. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Van szerencsém u nagyérdemű közönség becses tudomáséra hozni, 
hogy Brassóban suját telkemen (Vasut-utczu. 
a tramwtiy elágazásánál) be l - és k 111 földi 

:: in á r v á 11 y b ó I faruglatok  ós csiszoltatok 

BÚTOR-IWARVAHYüflPOKflT 
ÉS síremlékeket 

m 

Továbbá raktáron tarlók: (iránit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
közetll síremlékeket, umelyek kap-
hatúk 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind elsó kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. Cgytiökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommul hoz-
zámfordulni,  mert ez által nagy meg-

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

• • • 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
S I T á l t f  S 1 I K S Í H , . . â ţ * 1 k ő * . 5 0 í i l . 

A l i B A BJVALXTIWrKîîi îM S Z A P P A N í r * l k e r , - H l . 
•X t l iA B J Y A L Y í S y r K B ^ K HQLQ/YPQR 5 r» l koj-« 50 í i l , 

hatása gyors és állandó. I)r. gróf  llugonnay Vilma budapesti urvus 
szerint nz Alba bivalytejkrem kés/.itmény>'k ure- és kezbór linomi-
tására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tUndér varázs erejével hatnak s rövid használat utan is, rózsás szilit 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcunk. 
A legkiválóbb orvus szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nö 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítmény éktől. Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat tinoinságotés rugunyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is n leghathatósnbban megvédik. A krém és szappan 
egy forma  jóhatásu, a hölgypor pétiig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hftlgyport  bermsntve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

Csíkszeredában kapható a gyógyszer tárakban, valamint 
F e i c e t e V i l m o s í n a t e z e r - r a k t á r á b a n . 

974 —908. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírjtt község elöljárósága köz-

hírré leszi, hogy Csikszentkirály község 
és közbirtokosság tulajdonát képező 
mintegy 10,000 kat. hold mező- és erdő-
területnek vadász t e rü l e t e <> egymás-
után következő évre I90S évi julius 
hó 15-én délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni a leg-
többet ígérőnek. 

Az árverési feltételek  a község-
házánál a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

A z e l ö l j á r ó s á g : 

Csikszentkirály, 1908. junius 15. 
Cseh Károly. Simon Ádám, 

jrpvx.i. 2—3 tiirú. 

Üaletera folyó  évi október hó 1-tól 
Kapu-utca 40. ss. alatt nyilih meg 

Vhm szi-riMirsóin H I. kuzüusr-ir b. 
luilniin'etÁni le/ni, liotry Brassóban, 
Lensor 20. saáni alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, liol ki/árölup saját késsit-
menyü min<l< rinfiu0  nöí gallérok 
ilxtitki karmantyúk luniiiok). SBÓrme, 
krimraer SBÖvet sapkák a lrpijnUt 
ilivnt tilán ii li'^olrsólili áruk iiK'll«-U 
kllj'li:lt<jk. 

IV.v u í"V;irosl»un. mint a ki i l -
ÍÖMÖII szerzrtt ta | ) i t^z 'u lHl i i in i elérni 
hlduil l It krllrilU»* l i r lvZeMi" j l l lU t l I t l k , 
liojfv  u l'-jriu'-^s/clil) mono ízléseknek 
u l< tr|ion'iisiiMiitu ós ni'-t;-
rlép-ilésn* iiieyrrii'Jrlés után eledet 
luJuk lenni. 

A í- iit i'iiiliti'ttckrii kívül késy.ilek 
it Irgiljalili <iiVKl lllúli miluiriim-ini'l 
szőrme, nöi és gyermek-kabatokat, 
flgarok  éa paletókat, c^wóv.tl e 
s/.,i kmálioz tnrto/.ó ös'i/tís czikkekei 
IfjífíVor̂ aMmn  poiilos kiszolgálás és 

úruk lliollrtt. 
IV.w.inté,, elvállulok bebelelé* 

seket, premeBéseket, javításokat és 
átalakításokat 

Nálam vásárolt «z.'n in.-áruk dij-
mentesen tisBtiitatoak. 

Hi-tsrs |>ártfopWii  kór ve. vngyok 
kiváló 1 iszt.eli.'tU'l 

Weiszfeiler  Sándor, 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lessnek esBköeolve. 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE! 
Tisztelt Hölgyeim! 

Szives tudomásukra hozom, 
hogy Csíkszeredában u 
Váczy József  ur lakásán 

NŐI FOPRÁSZÜZLETET 
nyitottam s ugy lakásomon, 
mint házhoz járva, hölgyek 
frizerozását  maniclter- i s ou-
dolirozását a legkészségeseb-
ben eszközlöm. — Tapaszla-
latnimat Budapesten H híres 
D o I i e s M. es. és kir. udvari 

fodrásznál  szereztem. 
A mélyen tisztelt hö lgy-
k ö z ö n s é g szives pártfo-
gását kérve, vagyok kész 

szolgálattal 
K O V Á C S Y K H O X K A . 

r ; 

ff.  $ ff  & & 

BÜKKFASZÉN 
állandóan kapható nagy-
ban és kicsinyben Hercka 

Gy. elektr technikai és mű-
szaki üzletében, Csíkszereda. 

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

7 korona 30 fillér. 
Nagyobb vételnél előnyárak! 

y^Minta kívánatra ingyen! 

MOTORVEVÖK FIGYELMEBE! 
HERKULES-MOTORVALLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy rsr-pl.'si. mint malumiizeniie kitű-
nően alkalmas, b'-ri-^vszenibb bi.-nzilllokomuhil. 
jait. nn-lyrk V k«M'.. \ ár/i-ut ito. szám alatti 
gyárban bármikor iizt-mben nu-gtt;kintlletük. 

Teljes jótállás 
kllogás talan 
:::üzemért::: 

Üismzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül  csekély benzinfogyasitás. 

13—14-éves  ílu  Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletllietésrel 
Kt'ts/.á/. «lai-ali «•lisni.-lu levél a Magyarurszá-

friin  iizcmbi-n b-vö mutnrokról! 
. T , . . . . T . . . . . . f.  . » , . . . . T , . . » . .. .T, , T . T, .T, .T-. 

a.- a- j.- j.- a.- a.- j* a.- a.- a.- & j- ^ •*• 

l 

(SŐZ- , HŐLÉ<J É S gyÓgYFÖRPÖ  A S Z O B Á B A N I 

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, CSÜZ 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 készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra  háznál Is bemutattatlk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanitás" szobagözfürdó-
készülék egyedüli gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon 97—51. 

A „Sanitás" szolmfiinló  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es hölég fürdőt  készitl eti 
bárki, 5 perez alatt 5 tillér költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, tm-ukfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
2*- maidnem h a t á r t a l a n t a r t ó m á m irnn kőnnvil fnriria.nirn.Q-  n1l>OÁ á p / i n lr A rtlt n4-A 

X r a d a : K a p u - a l e a 1 5 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . n i i i i i i i i i U H n i m i i i 
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