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soronkint 40 fill.-ért  közöltetnek. 
Egyea lap Ara 30 fillér. 

Előfizetési  ár; Egész évre 8 kor. (Kolloidra) 13 kor 
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Ismeretlen ezégek hirdetési dija előre fizetendő. zegi 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

A koalíció feladata. 
Eljutottunk a válságnak oly stádiu-

mába, ahol némelyek már az absolutiz-
músról beszélnek ; mások viszont remény-
kednek. Fejérváry Gézs báró kormány-
alkitáaa volt e hétnek legfontosabb  poli-
tikai eseménye, Hogy ez az esemény 
hova vezet, azt igazán el6re látni nem 
lehet; a magunk részérói azonban e tény-
ben magában még közvetlen veszedelmet 
nem látunk. Az igaz, liogy minden al-
kotmányos érzésű magyar embernek más 
volt és más kellett, hogy legyen a vágya ; 
igaz, hogy a többségen kivlll álló kor-
mány alakitáaa alkotmányos államban el 
sem képzelhető, de a kinevezés ténye ön-
magában még nem alkotmánysértés, azt 
maga a koaliczió igazi értékes tagjai is 
elismerik, sőt azzal hatnak a radikálisan 
gondolkozókra. 

Az adott viszonyokon azonban vál-
toztatni nem lehet ; s a végzetes hibát a 
koaliczió magatartásában épen abban lát-
juk, liogy lehetségessé tette egy ilyen 
kormánynak megalakítását; hogy nem 
tette lehetségessé a válságnak az ország 
fejlődését,  alkotmányos életét, uralkodó 
és nemzet között való egyetértését bizto-
sító megoldását. 

A király akarata végre is olyan 
akadály, melylyel számolnia kell Magyar-
országon minden politikusnak, első sor-
ban a békés egyetértés, az egygyé olva-
dás kell, hogy a czél legyen, mert ha 
uralkodó éa nemzet szétválnak, ha egy-
mással ellentétes irányban működnek. 

abból nem a koaliczió tagjainak, hanem 
az országnak lesz beláthatatlan kára. 

Deák Ferenez mttve igenis megma-
tatta, hogy az uralkodóval egytltt, az 6 
hozzájárulásával lehel nemzeti politikát 
csinálni. Igai ugyan, hogy akkor azok 
a jelszavak, amelyekkel a koaliczió ma-
gának a nemzet kedvező Ítéletét megsze-
rezte, veszélyben forognak;  de ugyan 
már eddig is nem mondtak-e le mind-
azokról a követelésekről, melyeknek hir-
detése mellett győzelmet arattak p 

Hol van az általános választói jog, 
mikor azt határozottan ellenzik, hol az 
önálló vámtarifa,  mikor az előbbi kormá-
nyok tarifa  javaslatát fogadták  el, hol a 
magyar vezényleti nyelv, mikor megelé-
gedtek volna u. n. elvi kijelentésekkel ? 

A volt kormányzó páit büszkén hi-
vatkozhatok olyan vívmányokra, mint a 
tisztképzésnek nemzeti irányúvá tétele, n 
honvédtüzéraégre, az uj népiskolai törvény-
vaslalra. Ezek pedig mindig vannak oly 
értékes dologok, mint holini elvi enged-
mények, ntinek gyakorlatban ugy sincs 
semmi haszna. 

Le kell térnie tehát a koalicziónak 
eddigi útjáról, be kell látnia, liogy poli-
tikája nemcsak csődölt mondóit, hanem 
súlyos alkotmány válságba is kergetne 
az országot. Rá kell lépni a békés munka 
terére, mely a fejlődést  rejti magában. 

Br. Fejérváry kormánya azt hangoz-
tatja, s nincs okunk őszinteségében ké 
telkedni, hogy c n p ó n n kibontakozás 
elősegítése s akadályainak elhárítása a 

cz.éija. Akkor bizonyára őszintén óhajtja 
a többségnek a királyhoz való közeledé-
sét, s örömmel fog  erre minden eszközt 
megragadni. Különleges viszonyaink kö-
zölt minden n nemzeti fejlődésre  irányuló 
törekvésünk kárba veszett munka, ha a 
király ellen a nem az ő akaratával foga-
natosítjuk. Oly tág tere van a nemzeti 
irányú haladásnak, annyi eszköz áll ren-
delkezésünkre, hogy lehetetlen azokat a 
közös találkozási pontokat fel  nem fedezni, 
amely az összhangot biztositja. Későbben 
pedig, hit király és nemzet egymáshoz 
való vonzalombr.n haladt magasztos czélja 
leié, ha nemzeti erőnk duzzadása, fejlő-
désünk, n királyhoz való lillségUnk végre 
eloszlatja azokat az aggodalmakat, ame-
lyeket követelésünk iránt az uralkodó 
jelenleg táplál, akkor békés egyetértéssel 
elfogjuk  érni, hogy nem lesz egyetlen 
lér, hol államiságunk, a legmagasztosabb 
fényben  ne ragyogna, hol a magyar ér-
zés nemes sugarait szét ne öntené. 

Az egész magyar nemzet vágya 
Uiost abban egyesül, hogy a válságos 
helyzetből a békés alkotás terére lépjünk. 

A kivándorlás. 
Meglepően nagy lelt az utóbbi évek folya-

mán s Magyarországból való kivándorlts. So-
káig nem is tudták a kivándorlók számát 
kellően megállapítani. Akadályozta ezl azon 
kötüliiiény, bogy az európai kikötő városokban 
az Auszilia—Magyarországból való kivándorló-
kat egy kalap alá foglalták,  azokat egyszerűen 
osztrák kivándorlóknak tekintik ; hasonlóképen 
játnak el az egyesült államok is : igy az ezek 
állal készíteti Klaliszliszkából nem lehel meg-

állapítani, bogy mennyi a magyar és menyi az 
osztrák alattvaló. Ezen aztán a kérdés iránt 
érdeklődő íróink különböző módon segítve, rá-
jöttek, hogy a kivándorlás ma már évenként 
átlag százezer embert visz ki az országból. 
Miért hagyja ily rengeteg sereg évról-évro ha-
záját ? Ilii remél, az idegen földtől  s mint bol-
dogult oll ? Nagy és nehéz kérdések ezek s 
azonkívül politikai és gazdasági szempontból 
is sok szó fér  hozzájuk. 

Egyelőre tehát elégedjünk meg azzal, 
hogy röviden az idegen hazába vándorolt honfi 
társaink sorsáról vázlatos képet nyerjünk. Ez 
annál is foniosabh  olvasóinkrs, mivel a székely-
ség innen nagy mérvben vándorol ki; sőt mind 
inkább szaporodnak az Amerikába való kiván-
dorlás eselei is. 

A magyar kivándorlásnak két fő  iránya 
van; Amerika és különösen az erdélyi részek-
ből Oláhország. Az Amerikában élő tiszta faj 
magyarság szántál a mull évben egyik ma-
gyar író közel egy millióra becsüli; jegyezzük, 
itt meg mindjárt, hogy e nagy lömeg alig 35 
év alalt vagyis a 70-es évek óta vondorolt ki; 
de ehez persze nincsenek számítva a magyar 
nemzetiségek, melyek még nagyobb arányban 
vándorolnak ki; különösen a lólok és horvá-
tok. Az olábság nem vándorol, különösen Ame-
rikába ritkán. Ha igy megy a dolog ez a faj, 
ha nem egyéb kiéhez Szent István korooájá-
nak területétől mindin fajt,  a magyarral együtt, 
meri e fajt,  olyan dolgok, mint a kereset hiánya, 
e niiall való elégedetlenség nem igen mozdít-
ják meg helyéből, a mint a dákóromán politi-
kusok oioudják, az olábság éhezni tnd, a ma-
gyar állam barasai közölt kiéhezi maga szá 
mára a jobb és nemzeti jövót Annyiban sajnos 
uagyon igazuk van, bogy kivándorlotl honfitár-
sainknak is nagyrésze bizony sokat éhezik és 
uyomorkodik ; a rendszerint csalódottan olyan 
nehézségeken és küzdelmeken kell magát ke-
resztül törje, ha ugyan ebbe bele nem pusziul, 
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Irta: . 

Vad azenvedélylyol .csókolta az ajkát a fér-
tiunuk. — Kj sötét szemei kéjeBen rsgyoglak a 
halvány, fehér  arczát Bzokallan pir futotta  el. 
Majd. miot egy bohó azenvedélyea lány vig nó-
tába kezdett, később azomorn, lemondó, eaöodea 
boa dallá fajolt,  a melynek vége zokogó airáaaá 
vált A pezsgős palacakot szórta szerte-szél; 
mit bánta A moat a világot, csakhogy kedvére 
kitombolhassa magét, oly gyönyörűen feslett  a 
azép kia kaszirnő ebben a rózsás helyzetében, 
hogy meg irigyelhették volna tőle oda fono  aa 
angyalok. Két azál czigánylegéoy szaggatta a 
vonót a mikor arra a nótára kezdett: 

„Ha még egyszer gyennek tudnék lenni; 
Avagy mindent, mindent elfeledni." 
Kilépte a füstös  gyerek hegedűjét kezéből 

a eldobta a billiárd ssino-hagyotl posstójára, mely 
még ott is zengte viaszlihagképpen, hogy a lelke 
még jobban sajogjon : 

„Ösazi rózsa, fehér  ÓBZI rózsa." 
Óh ekkor láttátok volua meg Noémit, a 

szép kis kaazirnót. Átszellemült, mintha nem is 
földi  lény lelt volna a mámoros, iilasult lelké-
vel vadul kiáltotta: 

Verjen meg as Isten, örökre eogemel I 
Tépd ki keblemből e dobogó szivei a vérével ird 
rá egy papir aseldtie e szécskát: .szerellek* a 
azláo küld el messze, messze egy kis városkába, 
ahol ő van aa egyetlen, kit sserettem o fold 
tekén kimondhatatlan lánggal-héwel, miut ahogy 
szerelni tudnak az fatenek.  Gat mondta Bélának : 

Béla nem tndta, mi törléot Noémivel. 
Hát maga édta azolid kla angyalka, kit oly 

.ártatlan teremlésnek liitiiiLk, ilyen ia tud lenni? 

Noémi szólni uem ludott, elfogta  az a mar-
ozaugoló. ssivettépő bánat, melynek nincs szava, 
fgy  mujatott Noémi  akkor éjjel, épen a szüle-
léso napja évfordulóján  egy elhagyott külvárosi 
ódon kávéházban, hova a sors, ez a nagy vélet-
len aodorta önhibáján kiviil. 

S a kél mulató gyerek csuk a kedvéért 
rándult ki néha nap. Oly szép voll, mint a mező 
vadvirága, a oly szomoru, mint a felhóbe  borult 
lavaazi ég bolt. 

Bélának ezért tUul fel  Noémi azenvedélyea. 
bohém, könnyű vére a oka pedig élinek nagy 
volt. Máa aki szerelni ugy nem tudott mint ó, 
nem értette meg lelke szokatlan átváltoaását, 
legfelebb  üzletnek nevezte. Brr, ah, milyen sió 
es az ,üzlet*, a szegény Noémit mindennel lehe-
tett vádolni, csak eszel nem. 

Nagyon, de nagyoo hasonlított Béla, kit 
Noémi szenvedélyes hévvel csókolt — ahos a 
valakihez, ki ueki miodeue volt, s ezért csó-
kolta ai ajkát; meg aztán ma mulatói akart. 
Ugy fájt  a lelke, mélyen sajgott a gyógyírt osak 
igy vélt találul rá. Ha a szerelmes uói sziv meg-
ittasult lelkével, moly boldogságáuak romjaiból 
táplálkosik, kitombolja magát, olyan mini egy 
zivataros nyári délután. 

Szegény Noémi 11 
M'ly köonyü megérteni a köznapi lelkeket, 

de inily nehéz azt a szivet kikutatni, mely egy 
egé.s életen hordozza lelke titkál a mély elrej-
teti kobléból a uemesebb érzés elő nein tör, 
csak titkon, mikor seoki sem látja gyóuik m-sg 
az ó Istenének, óh ha látnátok akkor az ilyen 
szíveli Tudom máskép vélekednétek róla ii 
könnyű aiivü emberek. De ha eiótör kebléből 
elrejtett érzelme, akkor vele sírtok, vele könnyei-
tek II köznapi emberek. 

S miért ne tombolhatná ki a Dalai női szív 
is egyszer talán életében asi a keservet, mely 

életének romlását okostu. Az a gyöugéd uem 
melyet nem ismorü:ik meg soha, ezerszerte 
több érzelmet hord Bzivébi-n, iLÍnt epy sziiike 
euiber, legfólebb  egy egy fakó  poéta, tiki megérti 
az ily szivet. Noémi Bzive pedig ilyen volt. 

Az ártatlanság, a megtestesült nói eszmény-
képe volt falusi  láuy korábau s megtudta órizni 
ott csillárok alatt is. 

De most engedjetek meg neki, ha vihar-
képpen tombolja ki magái. Vihar után az eső 
csöndesen megered ée hull, hull sokáig; uiig 
bele nem fárad.  Igy történt ea Noémivel is. 

A pirkadó hajnal haza csalta a két udvar-
lót a nagy kőalkotmány egyik elhagyott zugába, 
Noémi pedig kialudta magát. Másnap későn 
ébredt, de alig nyitotta fel  ragyogó éj aötét sze-
mét, párnája alól egv kis bálvány rózsaszínű le-
velet veit eló s mikor olvasni uksrts, megtelt a 
szeme könnyel, a vékony, fiuom  hajlású betűk 
össze folytak  elótto. 

A levélben pedig ez állt : 
„Zoltku ma tartja esküvőjét. Te Is isme-

red Bor Piroskái, hisz egyült játszadozniuk vele. 
Ő less az a boldog teremtés, kit keblére ölel-
het. Téged meg fog  lepni, s nagyoo rosszul 
esik édes Noémi, de legyen lelki erőd elviselni 
est a fájdalmat.  Zoltáu nem is tud te rólad 
semmit, sst se tudja hol vagy. Én ugy szeret 
oém, ha tudná, legalább egy két könny caeppel 
áldozhatna a te emlékednek ia. 

Többet uem irok, áldjon mog az Isteo. 
Sokszor csókol a te édea 
kis szerető barátnőd : 

Iréuke." 
Noémi még akkor ismerte Zoltánt, mikor 

diák gyerek volt. Otthon, abba a kicsi falucs-
kába, hol oeki most niucs semmi keresni valója, 
mert másnak nyílnak a zöld zsalus ablakában a 
virágok, ólle le legédesebb korát. 

Apja jó modu ur volt, de végül mikor as 
a szomorú dobpergés, ott lengett az ősi kúriá-
ban, akkor leu as ó szive boldogtalao. Az öre-
get, hogy eltemették, András a jóképű gyerek, 
iparosnak ment. Noémit pedig vitle a bánat aa 
emberek ezrei közé, föl  a uagy város töoike-
légébe. 

Igy zülött szerte a család. Zoltánt attól a 
pillanattól, hogy öntudatra ébredt szeretni kezdette 
• i i i sok boldog óra, mit együtt töltöttek, 
örökre a lelkéhez fűzte  Noémit. 

A sors kegyetlen viharja a miut elzavarta, 
Zoltáu nem ludott róla, azt ae, hogy hol van. 
Ö hivatalnok lett egy vároakában. 

Egy őszi este, naplementekor, a gyári 
munkások tolultak, rohantak haza felé.  Zoltán 
fiatal  feleségével  ott ült az ablakban. 

Egy ssurtos, kék subbouyoa borotválatlan 
munkás alak, kinek külseje caak épen olyan 
volt. mint a többi é, megáll as ablak alatt. 

Lyukas kalapjával köazöo : 
Hál nein ismersz Zoltán ? 
Én vagyok a Noémi bátyja Andráa, kit te 

egykor szerettél. 
Zoltán caak nézte, majd aaomoruan kér-

dezte : Igazán te voluál Baodi, hát mi lott ve-
led, hogy viselt meg a sors téged igy. Astán 
elmondotta élet históriáját. Zoltán nagy kék sze-
meit, ->- aa asszonyka benobb vonult — megtö-
rülte. 

Hál Noémiéi mi van — kérdé Zoltán, 
szomorúan. 

Jaj ő neki felvitte  Isten s dolgát : kaaairnő 
Pesten. 
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hogy ezen rrlfntiiéwl  nün ia l l r f  ilt hon i> 
boldogult volna. 

Mert reg) fik  pl. az Egyesült Államok ban 
élő magyarok sorsát. Éivényesüsűlésüknek első 
éa legnagyobb akadálya az amerikai kieitésü 
angol nyrltr nem tudása. Sajáuáge* jeienség, 
hogy a szabad Egyesült A latunkban, akol a 
kilönréle nemzetiaégeg számi oly aaey. az an-
gol nyelv nélkül semmire sem lehel menni. 
IC<ért az ottani magyarság legnagyobb részt 
napszámos, munkás s különösen hánya mnnká». 
Az ipar és kereskedelem leréu csak gyermekeik 
lesznek rendszerint valsmi haladási, bár van-
nak az elsd bevándorlók közöli is olyanok, a 
kik ügyességüknél, szorgalmuknál és tanulé-
kony-águknál lógva haladnak s vagyoura le-z-
nek szert. De kivándorlóink iiaify  része nem I n 
lannit foglalkozással;  közóttuk áianylag na 
gyon kevés a tanult iparos; e miau aztan mun-
kásnak kell be á!l|on és pedig közönséges nap-
számosnak. Karmer se in<l lenni a nagy része, 
mert a hossza Albán pénzük UÍ.V el losy, hogy 
kénytelenek legelső helyeit munkába állani s 
nem válogathatnak. Nagyon sokan vaunak en-
nélfogva  az amerikai nagy bányáknál alkalmazva 
a nincs nagyibb bánya szerencsétlenség, hogy 
az elpuszlatak között magyarokról ne olvas 
nánk. Különösen régebben a kivándorlók senuu: 
támasz, armai nlmutatás nélkül kereslek a v ik 
f-zerencsél;  a sors őket szétszórta s kiszolgál 
tatla egj-igy lelketlen közvelíV(iiiek, kire kény-
telen kelletlen csak azért voltak ráutalva, m< rl 
nyelvüket érlelte. 

Vannak sokszor a kivándorlóink között 
értelmes, sokszor diplomás vagy egyéb végzett-
ségű emberek, kik gyakran vérmes remények 
kel vitoiláznak Amerika felé;  rú/.sás sziliekkel 
festik  maguk e!é a jövőt s azt his/ik. hogy 
éltelmüket a vállalatok országa tárt kainkkal 
várja. 

Ezek csalódnak a legjobban, elsősorban 
azért, mert Amerikában az értelmiség nincs 
diplomához kötve; az értelmiség tehát mindenki 
által elérhető s attól uem késik el soha, ba 
akarata van. Azonkívül a műveltség ottan rend-
kívül gyakorlatias irányú, s igy ezzel a miénk 
fajta  műveltség a versenyt n liezen veh-ti fel. 
Művelt ki vándorlói uk tehát gyaki au nyomorul-
tui tengődnek, s ha még uiegis volna beunük 
az életre valóság amerikai módra, ngy is so-
kat kell kínlódjanak, amíg kilogástalauul an-
golul lüdnak. K czélnól, s hogy kenj eret ke-
ressenek beállauak szolgáknak, különösen oly 
helyeken, hol sok ember uieglurdul, s sokat 
hallanak társalogni. 

Ma már, liugy n^y megszaporodtak Ame-
rikábáu a magyaruk, a szervezkedés is kezd 
köztük terjedni. Akik már magukba szívták 
az amerikai szellemet, azok azt tel is használ-
ják. Igen számos egyletük van; lapok indultak 
meg magyarul; e lapok száma a vállalkozás 
esélyei sz-r:ut változó, de vannak kőztük 11 ár 
nagyszabású lapok, milyen a .Szabadság*, 
melynek olvasása igen érdekes, nnvel kitűnő 
szerkesztése folytán  l-hetővé teszt, hogy.az 
amerikai éleiről msgyar Újságban és magyar 
nyelven nyerjünk kép l. Czélja e lapoknak, a 
külónüsaii a „Szabsdság* löiekvése az, hogy 
az amerikai magyarságban a magyar szellemet 
s a magyar nyelvet fenntartsák  ; azonban a 
dolgok reod|e mégis csak azt bozoá magával, 
hogy azok akik ott letelepedtek, családul ala-
pítottak, csak hamar el angolosoduak. Az ame-
rikai élet nyelve behatói a családba is, az is-
kolákba a mindeuüvé, suélkűl, bogy e/t valaki 
kényszerítené. A magyar szülő gyermekét an 
golul tanítja, mert ennek 5 maga tapasztalta 
leginkább szükségét, a msgyar iskolák angolul 
tanítanak beszélni; u életben majdnem miudig 
angolul beszélnek s igy megszokás folytán  ott 
bon is kényelmesebb sngolal beszélni ; no ba 
meg a házastárs ueui magyar, agy a gyermek 
atyja nyelvéből egy szói se tanai. Általában 
az első ivadék már uyelvre és szellemre ame. 
rikai, az öregek is áthasonnlnak s egy némelyik 
igen sokat felejt  anyanyelvéből. Sokan már az 
ősbeváadorlók közül is, mihelyt valami vagyoni 
és társadalmi állást érnek el, megtagadják a 
fa|beliekkel  a közösségei, külöoös>n oly helye' 
ken, ahol a magyarok között sok ss elzüllött 
ember. Általában padig rohamosan terjed el 
azou nézet az amerikai magyarok kőzött, hogy 
obi bene, ibi patria és egymásaién lesznek 
amerikai polgárokká. Előmozdította ezt azon 
körülmény is, hogy kellő diplomscziaí gondozás 
biáayábaa nagyon sok helye* lenézik a magyart. 
Táa csak az egy Cleveland kivétel, ahol nagy 
számuk és szervezettségüknél fogva  némi te-
kintélyt tudnak elérni. E város magyarsága 

szobrot emelt s város terén Kossuth Lajo-nak, 
ezzel és a Kossnlh-reminiscmtíákkal a közfigyel 
met a magyarságra vonta, s általában egy da-
rabka jóvéleményt csinált a magyarság mellett, 
a mit let ujabban az osztrák diplomaczia a 
Brann-eseuel leront. 

A clevelandi magyar vezetők unokájának 
Volt pl. eredménye, hogy egyes angol pénzes 
emberek a czélból, hogy a magyarok haladását 
löiegiisék néhány nyelviskolát állítottak ré-

szükre, hogy az angol nyelvet ott megtanul-
hassák. mert ott az állam ilyesmivel uem igen 
törődik. Nálunk nem megy sehogyse a magyar 
nyelv tanítása és teljesítése az idegen ajkak 
között s az Egyesült A'lamokban a társadalmi 
Illékonyság tárgyát képezi, hogyha valakinek 
módot nyujianak az államnyelv megtanulá-ára I 

(Folyt, köv.) 

Az Gmke közgyűlése. 
Az F.mke közgyűlését 1906. évi jnnius bő 

12-én larlotla Erzsébetvároson. XXI-ik volt ez 
a közgyűlés sz Emke megalakulása óta. 

Az egyesület áldásos működését minden 
szónál ékesebben illusztrálják azok a számok, 
melyeket 9 közgyűlésre készített jelentéséből 
«/. alábbiakban közlünk : 

Az egyesület slapvagyona e/. idő szerint 
3 I3IÍ 486 kor. 14 fill.  A legutolsó közgyűlés 
óla 103,264 kor, 6 fiil.  az njsbb ké-zpénz-
gyiijiés, melyhez még hozzá számítandó a Miksa 
Z itzsánna léle 160 ezer koronás hagyaték. 

Évi jövedelme 167,904 kor. 43 flll..  mely 
összeg kulturális czélok, intézmények javára a 
jövőben még akkor is biztos volna, ba vagyona 
netu szaporodnék, a mi ki van zárva. Látni 
való tehát, liogv az egyesület azon az nlon 
vau, hogy feladatainak  megoldására megfelelő 
anyagi eszköz is áll rendelkezésére. 

Óriási emelkedés ez az 1885. évi 2-100 
korona jövedelemhez képest, mely az egyesület 
alapítási évéb-n állott rendelkezésre. 

Jövedelmének körülbelül egyharmadát 
szakiskolákra, másik harmadát népiskolákra és 
kisded óvódákra fordítja,  a fenmaradó  rész 
segélyekre forililtatik  s ebben vannak a keze-
lési köll-égek is; a ini azonban igen csekély 
az eredményhez képest, vagyis az elkölthető 
évi járadék 8'79%-a. 21 évi fennállása  alatt 
'2.100,968 kor. 31 Iliiért adott ki akcziókrs, a 
mi az alapvagyunnnl együtt 5,237 471 korona 
43 Alléit lesz ki. 

áz utol-ó érben érte sz Emkél a legna-
gyobb hagyaték, M.irczins 4 én hnnyt el Nagy-
i nyeden iliódváralyai Miksa Zsu/.sániia, ki 
ÍKO.OOO koronái hagyott készpénzben és laka-
rékbetélbeii az Kinkére. 

Az egyesület alapvetői közül 1905. ápiil. 
10-én elhunyt ilr. gr. Kuun tie/a v. b. i. i. 
az Kinké iis/tel.-ti elnöke, gr. Korni* Viktor 
az Kmke al InöVe (f  1805. január 19) 

A kö/gjn esiv nagy számban jelentek 
meg s annak nevezetesebb tárgyai az elnök 
meguyilója. majd Sándor Józsel főtitkárnak 
gr. Kuun Gézáról tartott i nilékbes/i'de voltak 

A közgyűlésen néptanítói jutalmára 3000 
korúnál, IISÍ toltak ki, 44 pályázó közül 23 ta-
nítót tűntetve ki a népoktatás terén elért 
sikereiért. 

E pár silat fényes  bizonyítéka annsk. 
hogy sz Emke a hozzálűzödö várakoxásokat 
be tudta váltani s nein kételkedünk, bogy fej-
lődésében az. eddigi «lányokat betartva, a haza 
Has magyar társadalom segítségével megteremti 
szl, bogy bérese* hazaré-zünk a magyar 
nemzeti erőnek etös, megdönthetetlen bástyája 
l.sz; mely büszkéu log daczolni a ránk agyar 
kodó ellenséges népi jókkal. 

jék s botrányt. Egyébként ma délelőtt a poli-
tikában fontosabb  esemény nem történt. 

As uj kormány. 
Kejérváry kabinet összes tagjai elfoglal-

ták hivatalukat. Kejérváry a kora délutáni órák-
ban meglátogatta Kossal bot. 

Pestvármegye állásfoglalása. 
Pestvármegye törvényhatósági bizottsága 

mai ülésén egyhangúlag elfogadta  Kossuth és 
társainsk indítványát, melyben kimondta, hogy 
az inparlamentáris kognány ellen ünnepié 
sen tiltskozik, adót, ujonczot rendelkezésére 
nem bocsát, az ösazes tisztviselőit eltiltja attól, 
bogy ilyen kormányt támogassanak. 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratai. 

lludapcHt, jnnius 11. d. u. 9 óra SO perez. 
Csíkszereda, junius 6. d. u. 3 óra b0 perez. 

Jouet fóheroxeg  temetése. 
A l'odai vár szent István kápolnájában 

délelőtt József  föberczegérl  gyász mi-e tarla 
lott, melyen a föberczegi  csslád számos polili 
kai és társadalmi előkelőség élén jeleni meg 
A gyászmisét Vsrossy Gyula székesfehérvári 
püspök moodta. 

A képviselőház ülése. 
Holnapi ülés iráni általános az érd-klöilés, 

A ellenzéki, vezérek miudent elkövetnek, hogy 
az ülés botrány nélkül tolyoo le, Apponnyi sorra 
járja a fiatalabb  képviselőket kérve őket, kerül 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezések. Ő császári és apostoli 
kir. felsége  K o r n h á b e r Adolf  ezredest £ 
a helybeli kir. bonvéd zászlóalj parancsnokát 
a szegedi 5-ik honvéd gyslogezred parancs-
nokává, Kádár József  debreczeni 3-ik honvéd 
eyalogezreilbeli őrnagyot pedig az itteni honvéd 
zászlóalj parancsunkévá nevezte ki. 

— Kinevezések. A m. kir. pénzflgy-
niini-zter Z a k a r i á s Izsák csikgyimesi fő-
vániliivatali ellenölt, vámlisutté ; K o v á c s Béla 
oltani vámszedőt és C a i k y Kálmán gyergyó-
tölgyesi vámelleuőrt ellenörökké, előbbit sz 
aradi, otóbbit a csikgyimesi fövámbivatalboz; 
8 m i d t Mátyás debreczeni fővámbivatali  segéd-
tisztet. ellenéi ré a tölgyesi mellék vámhivatalhoz, 
végül B a r a n y a i László nagyszebeni vám-
gyakornokot vámszedővé s csikgyimesi mellék-
vánibivalalboz kinevezte. 

— Esküvők. F i n t a Jó/sef  csikszent-
mártoni bírósági sljegyzö folyó  bó 20 án tar-
totta esküvőjét K o v á c s Aranka urhölgygyel 
Sepsiszentgyörgyön. — B a I á s i Sándor állami 
tsnitó folyó  hó 85 én tartja esküvőjét Kászon-
jakabfalván  P s a I Kat olina urhölgygyel. 

— Uj törvényhatósági bizottsági 
tagok választása. Annak idején említést 
teltünk voll arról, bogy a mult év utolsó felé-
ben véghez vitt általános törvényhatósági tsg 
választások alkalmával Csiktaploczán megválasz-
tott dr. Datadics Félix, Szered* városban meg-
választod f)u:inszky  József  és Kászonallizen 
Mészáros József  választása a megyei igazoló 
választmány által részint választóképesség 
hiánya, részint a választási eljárás szabályta-
lansága miatt megeen nilsittelelt s ezen hatá-
rozat a bíráló választmány által is helyben 
hagyatott. Az utóbbi határozatot is két előbbi 

közigazgatási bírósághoz felebbezvén,  amint 
bálijuk, a közigazgatá-i bit óság mindkét elsőfokú 
határozatot fen  tai tolla » a panaszt elutasította, 
mert beigazoltnak találtatott, hogy felelibezők 

választás alkalmával az 1886. évi XXI. t.-cz. 
93. § c. pontjában megkívánt minő-itéssel nem 
bírtak. Eunek lolytán miatlhátom kerületben 
sz uj választás a törvényhatóság altal mielőbb 
el fog  rendeltetni. 

— Csíkszeredai kaszinó közgyű-
lése. A csíkszeredai kaszinó évi rendes köz-
gyűlését folyó  hó 94 én <1. n. 6 érától kezdő-
dőleg tartja a vigadóban levő helyiségében. 

— Kantorkepesitá vizsga a képes-
dén. A csiksomlyói tsnitőképezdén mult szomba-
ton kántolképesítő vizsga volt Murányi Kálmán 
töesperes elnöklete mellett. Vizsgára öten 
bocsáttatták és pedig bárom a képezdei négy 
évet elvégzett, de az osztály vizsgán pótvizsgára 
utasított rendes növendék és két okleveles 
tsnitó. A kántori képesítést valameunyt meg' 
kapta. Ezeu vizsgán sem vehetett részt s 4 
évei szabályszerűen elvégzett és sz osztály 
vizsgálatot sikeresen kiáltott az a 24 ifjú,  kikel 
a tsoképesitö vizsga kezdetén nem eléggé meg 
fontolt  és heves (elindulásból származott reni 
tentiáiuk miatt a tantestület javaslatára nz 
egyliizi fótanhalóság  — a mint hírlik — s 
vizsga leteheti, sétől egy évre eltiltott. — A' 
ifjak  elbirtelenkedell magaviselete s a fegyelmi 
szabályokat sértő magatartsss, bizony eléggé 
keserű következményeket von maga után, meil 
a kellő kvalittkáczió meg nem szerzése s véd 
lörvénybeu előirt szolgálati kedvezmény elvesz 
léaél vonja maga utáu. ba ugysu a válság 
mait az ujonezszedés nem fog  egy évig kése 
ilelmrt szenvedni. Persze a büntetés a szülő-
ket i« éri, de ez kikerülhetetlen volt az adolt 
viszonyok közt. 

— Vissgăk so r rend je a csikmegyei 
polgári leányiskolában: jun. 23-án d. e. 8—12-ig 
az T-ső osztály vizsgálata mioden tantárgyból; 
d. a. 9—6-ig a II. osztály vizsgálata mioden 
tantárgybél; 6 érakor n két osaUly vizsgálata 
a tornából. Joniua 24-én d. e. 8—12-ig a 111. 
osztály vizsgálata minden tantárgybál; d. u. 
2—6-ig a IV. oiztály vizsgálata minden tan-
tárgybél. Jnnius 26-én d. e. 10 árakor hálaadó 
isteni tisztelel: délután 3 érakor záróünnepség 
a következő műsorral: 1. Alkonyatkor. AbL. 
Éneklik a növendékek. 9. Paradicsommadár. 
Stresbbog. Zongorán Deák Anna és Kozma 
Jolán. 3. Meghitt társak. Uher Emma és Juliska 
zongorán. 4. Szav&lat. Kovács Mariska I. oszt 
tanuló. 6. Gyöngyvirág és pajtásai. Mendelssohn. 
Éneklik a növendékek. 6. Az oroszlán ébredése. 
Kontski Zongorán Jakab Margit és Pap Lívia. 
7. Népdalok. Riszner József.  Zongorán Fehér 
Miczi és Jerzsák Lili. 8. SzavsUt. Jakab Lujza 
11. oszt tanuló. 9. Loreley. Silcher. Éneklik a 
növendékek. 10 Tiroli dal. Zongorán Pebár 
Erzsi. 11. Kis ábránd. Zongorán László Ibolyka. 
12. Szavalat. Bíró Brigitta III. oszt. tannló. 
13. Nyár. Erödi Ernő. Éneklik a növendékek. 
14. Németboni gyöngyök. Ascber. Jakab Lujza 
és Weisz Lili zongorán. 16. Tudom, hogy vissza-
hívsz . . , Zongorán Dájbukál Erzsi. 16. Szava-
lat. Jerzsák Mariska IV. oszt. tanuló. 17. Dal 
János vitézből. Éneklik a növendékek. 16. Ro-
máncz Rubinstein. Zongorán Szacsvay Mariska. 
19. Fanlaisie. Zanoni. Zongorán Kovács Mariska. 
20. Őszi dal (kettős). Mendelsobu, Jakab Miczi 
és Helwlg Péli. 91. Káka tövén. Travnyik. Zon-
gorán Jerzsák Mariska. 92. Költő és paraszt. 
Operelte, Zongorán Jakab Miczi. 93. Népdal-
egyveleg. Éneklik a növendékek. 24. Magyar 
ábránd. Horváth Oézs. Zongorán Szebeny Eliz. 
95. Induló. Zongorán Jakab Lujza. 2(5. Búcsú-
beszéd. Mondja Bors Ilona IV. növendék. 

— Lelkigyakorlatok Ciiksomlyón. 
Az erdélyi főpásztor,  ki biveioek és első sorban 
papjai lelki életének épfllébére  minden nemen 
eszközzel törekedik, ismét alkalmat nyújt a 
lelkigyakorlatok elvégzésére. A gyakorlatok a 
papok részére Csiksnmlyóu julina hó 4 - 8 ig, 
tanárok és Unitok részére julius hó ll—16-ig 
fognak  megtartatni. A réaztvenni óhajlék 
Bálint György csiksomlyói flnevelői  igazgatónál 
jul us.l-ig jelentkezhetnek. 

— Hitélet. Valameonyi ünnep kőzött, 
melyeket a katb, egyház a megváltás nsgy 
titkainak üuneplésére szentel, legfönségesebb 
és legdiadalmasabb sz Űrnap. Az a tisztelet, 
és imádás, melylyel «a Oltári szentséget min-
denkor, de különösen ez ünnepen illetjük, 
bitünknek legfényesebb  megnyilatkozása meg-
váltó Jézusunk iránt. Nekünk katholikusoknak 
boldogság térdre borulnunk az előtt, ki bár a 
szent ostya igényleien szine alá rejtőzik, mégis 
mint dicsőséges király vonal végig utczáiakou, 
hogy áldását ránk adja. Útját ártatlan, tiszta 
lelkű gyermekek kiket ő annyira szeret — 
biutik te virágokkal benső hódolniuk jeléül. 
Az idén ez üuuep folyó  hé 22-én, csütörtökön 
lesz, a mely uspoo városnnkbsn a plebáoiális 
templomban d. e. fél  10 órakor szent miai', 
nláua kedvező idő esetén kikerülés a legmélló-
ságosabb Oltári szentséggel. 

— Alapszabály megerősités. A 
belügyminiszter a csikszépvizi olvasó egylet 
által módosított s ujabbsn bemutatott alap-
szabályokat megerősítési záradékkal ellátta. 

— Halálozás. Alsécsernátoni Dávid 
Márton kézdivásárbelyi postafőnök  ueje szil. 
szénipari Szentpály Ida élete 64-ik évében folyt 
évi jun'us hó 16-án Kézilivásárbelyt agyszél-
bű lésben elhunyt. Halálát kiterjedt családja 
gyászolja. 

— A romániai tengeri behozatala. 
A romániai képviselő házhoz a napokbaa kér-
dés intéztetelt, bogy van-e szándékában s ten-
geri kivitel tilalmának megszüntetése? A kér-
désre Cantscuzene miniszterelnök azt válaszolta, 
hogy előbb az országban lévő tengeri készlete-
ket kell megállapítani, miből valószínű, hogy 
a tengeri kivitelét szeptember előtt nem fogják 
megengedni. Ennek ránk nézve lesz meg a 
kedvezőtlen hatása, minthogy hazánkban a ten-
geri készletek már elfogyván,  a szükségletet 
legiokább • közeli Románia pótolhatná, de 
mert e szerint a kiviteli tilalom megszűnésére 
egyelőre számítani nem lehet, a lakosság a 
nyári munkaidőben egyik legfőbb  élelmi ezikké-
ban fog  érezhető hiányt szenvedui s az egyes 
kereskedőknél még meglévő készletet drágán 
megfizetni. 

— Épitik a telefon-hálótatott.  A te-
lefon-hálózat  épitéae vároenukhan serényen ha-

j lad előre élt bizonyságául annak, hogy aa illelé-



Janins 31. C 8 I K I L A P O K 95. mán. 

kw körök váfMfjriik  érdekel iréat többé nem 
kSsOajfaök;  hanem goadjak ránk ia kiteljed. 
Eat a lényt örömmel állapítják meg abban a 
reméaybeo, bogy többi nea fognak  a máa vár-
•egyékaek nyajtott kedvezmények elél elsároi 
A telefon  háléiatnak elóoyeit elére kiszámítani 
nem le'iet. Aa mindenki elélt világon, hogy sok 
hassoaaal fog  járni mindazokra, s kik a for. 
galmi életben, a közpályán «terepeinek, egy 
azőval. a kik több emberrel érintkeznek. Idót, 
távolaágot és pénat lehet megtakarilanl vel*, a 
azért annak közgazdasági előnyei kiszámíthatta 
nok. Hatni fog  a forgalomra  a viszont roiude 
nütt a forgalom  nélkülözhetetlen eszközének fog 
biionynlni. Közönségünk, ngy látszik még kissé 
idegenkedik tőle, psdig sz n kis anyagi áldozat, 
melybe bevezetése ketiii. bizonyára busáson meg 
fog  térülni. Különben mindenüti ugy szokott as 
történni. Kolozsvárt pl. kezdetben alig volt 126 
az előDielék szám», ma kösel jár as 500-hoz. 
A közönség tehát saját érdekében oscleksiik, ha 
as évi 120 korooa dijai nem sajnálja a előfizet. 
A hálézst legelőször Csíkszereda városban épül 
föl;  ez alig 1 fog  még pár hetet igénybe venni. 
Ezután rákerül a aor az egész vármegyére ki 
terjedő hálósat elkészítésére. Rlóbb a járási 
székhelyek : Csikszentmárton, Gyergyószentmik-
lóa, Tölgyes fognak  a hálózatba bekapcsoltatni ; 
eziel egyidejűleg Sepsiszentgyörgyei és Brassó, 
val is összeköioek ; majd vármegyénk össaes 
községeibe bevesetik. Végül pedig, ez ugyan 
nincs még tényleg elrendelve, de uzt hisszük, 
nem fog  késni as oraságos hálözitba való be* 
kapcaoláa aem. Ezt különösen az érdekelt kölök 
ügyeimébe ajánljuk. Uiasen, hogy a keleti ha-
táron messzi fekszik  vármegyéok, annak hálrá 
nyait csakis ily inódoo tudnók enyhiteni. Iparra, 
kereskedelemre sót a foglalkoztok  egyéb ágára, 
a közpályákra, hivata.okrs, kösigazgatásra ez a 
legfontosabb  érdek, a mielől azt hlsszaök, az il-
lelékea körök annál kevéabbé fognak  elzárkózni, 
meri előre láthatólag semuii nagyobb kiadással 
nem fog  járni. 

— A. nyári munkaidő. A növényzet 
fejlődésére  kedvező májusi és juniusi i(lö)ái'ás 
következtében megindoll a szénatermés lekaszá 
lása és összelakaritása. Kaszások raja larkilja 
a virágos réteket s különösen sz Olt menii 
helyeket, Helyeken a termés nagyobb esőzések 
esetén sz Olt folyó  általi károsításnak ki van 
téve s a melyekről mindenki igyekeiik takar-
•ányát biztonságba helyezni. Ba az időjárás * 
mutatkozó termés betsksrilását engedi, s gazda-
közönség feledni  fogjs  azt a nyomasztó állapo 
tot, melyet a mult évi silánytermés éa rend-
kívüli takarmánybiány okozott, mert csak nem 
háromszorosára van kilátás a szén* mennyi-
ségnek a tavalyival szen.beo. 

— Hát leosapolás. Csieső község bír-
tokosságs a talságos esős években alig hasz-
nálható rétjének lecsapolását határozta el s 
kérést intézett a föidmivelési  miniszterhez s 

•lecaapolási terv elkésziltetőse iránt. A mint 
értesültünk a lölduiiveléai miniszter a kelésnek 
helyet adott s utasította a brassói kir. kultúr-
mérnöki hvatalt, bogy a szóban forgó  terve-
kel a szoká-os fellélelek  mellett készítse el. 

— Kösftnaóg  köréből ez. rovatban 
„Hasznos vadak pusztítása* czimen valamelyik 
korábbi számnnkhan közzétettük egjjk olvasónk 
panaszát. Erre v o n a t k o z ó l a g a máv. 
brassói forgalmi  főnökség  égéi öl azt az érlesü 
lést vettük, bogy a közleményben foglallak 
Mailéfalva  állomás előadása szerint nem feleioek 
meg a valóságnak. A dolog érdeméhez nincs 
szavaak, csak annyit jegyztak meg, bogy miut 
abból a ezikkból mi látják, a panasz aem a 
•áv. alkalmazottak, haaem a deszkaraktáraál, 
éa az illomia körül lakók ellea irányait. 

— r«d gyümftlosmagvak  gyfljtese. 
Még Mindig gyakran forrni  rIA, hogy nemesilés 
•Iá hazánkba külföldről  igen sok gyümölcs 
vadalaay bozatik be s ezekért is a pénz kül-
földi  tenyésztők (sebébe váadorol, holott több 
gylmölcsnemből as alanyok itthon is nevelhetők 
volnának s egyeseknek jövedelmi forrásai  szol-
gálnának. A föidmivelési  miniszter ezokból 
valamennyi állami faiskola  és kerlmnnkás iskola 
vezetőségeit felhívta,  bogy ha a halárában, 
vagy vidékén vadalma, vadkörte, vadcsrresnye, 
myrabolán és Saint Jnltien szilva, továbbá vad-
kajszin, k-mény héjn édes és keserű mandola, 
vad gyümölcs aemekből nagyobb termés mutat-
koznék, azokból lehető legnagyobb mennyisét* 
magvak szereztessenek be kiosztás végett s ai 
ebből fölmerülő  nagyobb költségeket is hajlandó 
fedezni. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 

V Két nnwrlkal klnyv. Két könyv jelent 
meg legújabban a könyvpiaezon, mind kettő 
szerzője: George Horace Lorimer. A gyakor-
lati éietnek valóságos bibliája mind « kettő. 
Egy dollár király, John Graham basnagykeres-
keitő, kit egyébként a .Vén disznó* gyöngéd 
ibellékoévvel is megtiszteltek, flát,  Pieirepontot, 
ki viszont később a .Kis malscz* ékes mel-
léknevet érdemeli ki. a bosztoni Harvard egye-
temen lanillalja, majd hazaviszi s otthon üzls 
tében alkalmazza, de legalsó fokon  kell kez-
deni heti nyulcz dollár flzelés  mellett; mig las-
sanként 75 dollárt a emelkedik. Ez alatt az 
a dollár király 80 levelet intéz fiához  ; melynek 
tartalma ép oly változatos tárgyában, mint gaz-
dag és színes eszmékben. Elmés megjegyzéseit 
történetekkel fűszerezi.  — Csakhogy a .Kis 
•alacz'-nak is meg vannak a saját nézetei, 
melyek atyjáétól igen lényeges pontokban el ia 
térnek. Nsgy uri hajlamai vannak, szégyenli 
foglalkozását,  s tftllázad  az üzleti zsarnokság 
elleu, Később azonban mégis eszére lér; bele 
nyugszik a viszonyokba és felesége  igájába. 
Jókedvű, humoros lesz, sz is maiad. Ilyeslorma 
a tartalma e két könyvnek, amelyet azonban 
nem lehet előadn', el kell olvasni. Valóban él-
vezetes olvasmányokat nyújtanak. Különösen 
a mai beteges korban jól esik ennyi életböl-
csességet, tanulságos tapasztalatot egyiill lát-
nunk. Minden osztály, de különösen a magyar 
iljU-ág meríthet belőle üdvös tanulságot, nemes 
szótakozásl; nem szárazon előadott igazságok 
tömege, hanem hntnorosan, példákban, mindig 
szellemesen bemutatott élénkélet, bölcsesség és 
erkölcs. — Egy-egy könyv ára 4 korona. Meg-
rendelhető a „Budapesti Hu lap" könyvkiadó 
hivatalában, vngy lapunk kiadóhivatala utján. 

A folyamodványokat  a fóldmivelésűgyi  m. 
kir. Miniszter Ur 0 Nagyméltóságához czimezve. 
f.  év július hó ló éig, a m. kir. gazdasági tan 
intézel igazgatóságihoz — Kolozsvár — kell 
beuyujtani. 

A tsniotézelbe felveendő  hallgatók beirat-
kozási ideje október 1—B-ig tan. 

A tanintézeti „Értisitől" megküldi az igaz 
gatóság. 

Kolozsvár, lllOfi.  májás bó 5 én 
Dr. Szentkirályi Akos, 

Igazgató. 

TANÜGY. 
Pályásat! hirdetmény. 

A kolozsvári m. kir gazdasági tanintézet 
igazgatésága as 1D05—1001). tanévben betöl-
tendő 13 állami alapitváu>i ösztinidijss (ingye 
nes) hol)re ezennel pályázatot hirdet 

Eaek a helyek a tanintézetbe belépő I só 
éves hallgatók nak vaonok rlsö sorban fentarlva 
és azokat ai alapítvány értelmében kizárólag 
osak as erdélyrészi megyékben (H tiilnjdoiiki'penl 
erdélyi megyékben éa » volt .kapcsolt reazek 
ben", azaz a volt Kraszna . Közép Szolnok- éa 
Zurándmegyékbcu éa Kúvárvidékén) született, fa 
kolai tanulmányaikat jó síkeriel végzett, vnayon< 
talan ifjak  nyerhetik el. Az ösziiiii.lij áll : teljes 
óleliri ellátásból és lakásból a tanintézeti kon-
viktusban fiiléssel  és világítással, ágyneműkkel 
és ezek mosatásával éa bolegség esetén ingyo 
nes gyógykezelésből. 

A bélyeg mentes folyamodványhoz  mellék-
lendő : 

I. Iskolai bizonyítvány legalább 7 eyinnn 
siuini. 7 reáliskolai osztály végzéséről vagy a 
k.retkideloil :sknls (akadémia) végbizonyítványa. 
A kik löbb osztályt végeztek. VBgy érettségi 
vizsgát tettek, előnyben icszesiiliick. A kik Itul 
g) ninasiuini, hat reál avagy hat polgári iskolái 
végezlek — utóbbi esetben valamennyi tantárgy 
ból ,ju" osztálylattal — szintén folyamodh  unat-
nak ösztöndíjéit. Ktek azonban c-ak abban sz 
esetben aiáoiithatnak ösztöndíjra, ha az október 
hó 1—8-ig tarló beiratás alkalmával az I. éve-
sekre megállapított létszám — 40 — nagyobb 
előkepaeilséggel birok állal be nem töltetik. 
Ezért a hal polgári iskolai bizonyitváiiyiiyal pá-
lyások folyamodványai  osak októbor hó U után 
tárgyaltatuak és Intéztetnek el. 

8. Keresztelő levél a születési hely s bo-
(őltött IA éves kor igazolására. 

3 Szegénységi bizonyítvány (melyet a fő 
szolgabíró. Illetőleg városban a rendőrkapitány 
lállsinoa.) 

4. Orvosi bizonyítvány az egészséges, ép 
testalkat és a himlő ellen való védoltú igazo-
lására. 

6. Szülői vagy gyámi uyilatkosst arrél, 
hogy a folyamodó  részére a szükséges és ai 
első félóvbeu  kürűlbelől 90 koronára meuő ősi-
szss dijakat lefizetik  éa a folyamodó  egyéb 
szükségleteiről (taneszközökről, ruházatni, szűk 
ség esetén lüsoltó zubbonyról) kellőleg goudoa-
koduak. 

A folyamodványban  felaorolandók  még t a 
folyamodó  flletőaégi  helye, azfiloínek  állása, lar-
tóskodáal helye, testvéreinek aaáina éa kora, 
továbbá, hogy árvs-e vagy nem. 

Fölvételi értesités a székelyud-
varhelyi m. kir. áll. kő- és agyag-

ipari szakiskolába 
Czél : négy éves tanfolyam  alatt a tanu-

lókat gyakorlatilag képzett, elméletileg mii veit 
iparosokká nevelni. Kendes taiiulokul felvétetnek 
s) akik legalább 2 középiskolai vagy tí népis 
kolai osztályt végeztek, OH'tleg a tanoncziskulát 
3 éven át jó sikerrel látni:iiii:ik ; b) akik a 12 
éves kort elérlek és ép eiiésvistieri kifejle't  test-
alkattal bimak. A tölv te'i folyuniodiáuy  hoz 
csatolandék : u) keresztlevél. I>) iskolii bizonyít-
vány. c) az iityn vugy gyám kőtelező nyilatko-
zuta urni. hogy a felvett  ifju  n szakiskola IV. 
évfolyutnát  t. Ijes n bevégzi, il) orvosi éa njrn-
oltási bizonyítvány. 

A tntiilás teljes.1!! d'jmevles. Miillély biz-
tosíték czintéii ti kcruiia az intéz'.-t pén/liiruha 
Hzetelliló. Szigénysorssn, do jó trnlglWs tetű és 
szorgnlinss taiiulék. eges* vugy M ösztöndíjban 
részesülnek, ha szegénységüket hilelesell iga-
zolják. Az intézettel kapesolnlosuii inl' raáliis és 
konviktus áll fenti,  amelyben a nem ösztöndíjas 
tsrinl'k ez idó s/eriíil egy li* ra 15 korona i>8 
flllert  (Izeinek. A föl  .'éleli. illetőleg ösztöndíj 
iránti kérvény i-k nz inli-zet felügyelő  bizollságá. 
Iiuz cziiaezie, legkésőbb f.  ovi uuguszius hó 
Itl-ig az ig:izgnl<:s:ighoz iiyuj'andók be. Kgyéb-
beu az iskolai évi értesítő nyújt tájékozást 
amelyet az intézel igazg:it<>s-igu kivünaira kész-
Béggel kiild ine^ :>z érdeklődőkni.-it. 

Szekelyuilvarhely, líl'lfi.  nujn. Ir lian. 
Az igazgatóság. 

lépésre oly csodálatoa módoo halod, nem tadta 
megmenteni Ót az éleinek és a kedves, aaurkók 
adriai tenger edző erejével sem tudta megtar-
tani nekiink. sft  Abbázia ösazes olajfái  a babér-
erdei som tudlak enyhítő balzsamot nyújtani ss 
Ö Bzeiivedéeeini-k. 

Örök irgalmu Isten ! ki oly bölcsen kormá-
nyozod a nagy" mindenséget, encedd. hogy ss 
O jó h-iritai nevében egy göröngyöt dobhassa-
nak a sir mélyébe, a mely bevegyi'ljön az édes 
szúló!ő:d pnrábn, a melyből vétetett ! Kllge.ld, 
liogy o korán elhunyt ifjúnak  sírján virágok 
és pünkösdi rózsák iiyiljanakl Ks oh engedd, 
liogy o sirhant felett  virusszon a szülői, rokoni 
s bar.iti ÍZI.ret. t ! 

Örök irg iloiu lat» n. vigasztald meg a bá-
natos szülőket, a rokonokat, minket barátait és 
niiudiizeknt. ii !;ik Öt fájlalják.  Adj az elköltö-
zöttnek csendes iiyugülmat, liogy álma legyen 
édes éa pihenése őrök édes anyja sírja mellett 1 

Isten veled jé barátunk I 
Isten velőd I 

V  M A K M O K . 

GYÁSZBESZÉD 
Dll. ESZTKGÁll LÁSZLÓ MAOVAIt NEMZKTI MU-

ZüLilI KÖ.NYYTÁllÖit 81IIJÂNĂL. 
Elmoiuloltu : Dr. lîopcsu László kollliszinioiszteri 
osztálytanácsos n szatnosőjvárl örmény kutliolikus 

siikcitbeo IIKI.'I. évi junius hó H-no. 

Szomorú  végtisztesiégtétolre  egybegyűli 
gj'nszkiséret! 

A ferliút,  kinek porhüvelyét iinmár e ko 
purs'i zárja msiiábi, nun igy ismeriiik ! Nem 
igy isinerliik ini Öt. Uges/cn máskép I t'gy is 
tiiortük, II.int nki még esak az iiueiil is úgy ör-
vendett az éleinek. Di) i»iiierink Ot. a gyi rme-
kel, ki velünk túllőtte el süii!ó\nms.itiaii a gond 
tnliin gyermekkor éveii ; az ífjet,  ki -z' ji aiker 
fel  végezvo középiskolai latiulniany ;iit bmĉ t szet 
luduri oklevelet szerzett, inujd lanáioskndu't, és 
a férfiút,  fai  a Magyar Nt-iuzeii 11!eiirri szutgú' 
latábau fuLozatosan  Iralmlva, laiikuHathu iigy-
buzgósággal B ügy szíri-teltei teljesítette kötel-
meit. 

Fájdalom azon' an, ezeu nemes iiiunkálko 
dása közepette, lobogó teruiészetevel és fetikölt 
nemes idealiziuusaval al (ásta egészségét és el-
fogysszioita  életerejét. Olyan volt Ő. miut i 
mécsea, a melyei, ha egyszer meggy ujlanak, el 
uem altaik addig, a inig oninuţât föl  nem 
emészti I 

OyászolA gyülekezel ! Nekem julolt osz 
tályréozül as a czoinorú feladat,  liogy — a mit 
soha sem hittem volna — Dr. Es< légér László 
kedves barátom sírja elólt megjelenjek és s kö-
rülöttem ÖBSzeaereglelt jó barátok nevében óeziute. 
de egyúttal bánatus tolniácajlójs legyek «anal 
a mély részvétnek, melyei iniiuluyájau érzüuk 
az Ó korai elhunyta felett. 

Fáj uekünk az ö halála, de különösön fáj 
anuak a tudata, hogy Ó nincs többi köcütlűuk 
Fáj sz, hogy Ö természetellenesen hall meg 
mert terinészetellenos as a nagy teiinérzelben 
is, hogy a 'avaszra tél B uem a nyár követkéz 
zék. Váj látnom azt, hogy a szerelő nagyanya 
kedves unokáját s az édes apa családjával együtt 
j i fiat  Iá9sa oly korán Birba szállani I 

De elvégeztetett I 
A büszke, orvosi tudomány, mely lépésről-

Sz. 11424—I'J05 lik vi. 

Árverési hirdetmény. 
Cseiíi'i Isi váll csíkszeredai lakás végreliaj-

latótiiik iil. Kánya József  csikdelnei lakós vég-
rehajtási szenvedeti elleni végrehajtási ügyé-
ben a két el-m következtében a végrehajtási ár-
verés 1440 korona tőkekövetelés és enuek <882. 
évi ileézeniler hó 2 napjától jiió fi1'/,  kamatai 
184 korona peibelt, 20 koioiia 90 fillér  végre, 
hajtási 17 k o mi na lő fi'lér  régrehaitási kérés 
már megállapított, valaiiiinl jelenlegi 34 kor. 
60 fillér  és * még leiméi ülendő költségeknek 
kielégítése végeit nz 1881. L. X. t.-cz. 144 §. 
.ilap.án és a 14«. §. érteim-ben a csíkszeredai 
kir. löt vényszék 1- ttiletéti l-n'ö Cstkzsögőd köz-
ség haláráli iekvő a csikzsőgöd: 2929. sz. tjkvben 
A f  , s / " 6 7 7 - hisz. a. loglsll 3 borvíz für-
ilör.i 74 kor-Mia kikiáltási áilan i1» pedig az 
1881. évi LX. t-e/. 156. §-» értelmében nem 
e-sk végi elia|lásl szenvedett, ÍM ne in a Kertész 
István 'Öllek neje Jakab Aliim, László Lajos 
és n*;-Vasz.i Anna, táis'itlaidoiiok revén álló 
járandóságokra is. a «sikzsögö'li 1612. száma 
tjkvli n A f  4 rsz. 535, 536, ÓÍ9. hrsz. a. 
fűidnliöz.  vezető útra 142 korona, kikiáltási ár-
ban é.- ped'ţ nemcsak végrehajtási szenveded, 
li.iir-in a Keiiés/. István és neje Jakab Alma 
tár-Mi aid'iiiosok nevén álló járandóságokra is 
s i£, iiz. ingatlauok egészére, a csikzsödi 2928. 
s/tikvben A f  I. rsz. «62—66Va,662-665/b, 
til>2—6(i5-e, 66J—665/d, hrsz. a. foglalt  (4 
laliiz ő-s/esell 29 lakrésszel, sétatérrel, udvar-
ral, Islálíjval. borvizldr.lö sétatérrel és teke-
pályával. melegíúi.ló, 4 ivókút.) ingatlannak 
légleliajtá-t s/.' ll\ell-ltet illető '/,,. (egy tizell-
u»gjerl) részére 51 korona kikiáltási árban, a 
e-ik/sösiiili 1637. sz.tjkvbeii A f  I. rsz. 683. 
hisz. a leplére 40 kunma kikiáltási álban és 
pedig lieiu csak véi;rehijlást szenvedeti, ha-
nem a Keitész fs'ván  és neje Jakab Anua 
társtulaid.i.i i-ok nevén álló járandóságokra is, 
a csik'-ögüdi lü3U. sztjkvbe:] A f  1. rsz. 556, 
557, 558. 559. 660. h'.sz. slall foglalt  lürdő 
köiiül rétre 194 korona kikiáltási áibau és pe-
•IIÍ neniésak végrehajtást szenvedeti, hanem a 
Nagy Lajos, László Lajos és neje szül. Vaszi 
Anua társtulajdonosok nevén álló járandósá-
gukul is s tgy az utóbbi ingatlan egészére, a 
C-ikvac-áiT.ai község halárán lekvö a csikt'a-
csát i'si: 1341 szt jkvben A 'f  1, rsz. 2473. hrsz. 
szántóra 174 koron* kikiált isi árban, a Csik-
maiíélalva község határán f-kvö  rsiktuadéfalvi 
732. sz.tjkvben A f  I. rsz. 1239. hrsz. a. ka-
szálóéa 36 korona, 2. rsz. 1498. hrsz. alalli 
-zAnióia 49 korona, 3. rsz. 1503. hrsz. szán-
lóra 25 korona, 4. tsz, 1521. hisz. szántóra 
20 korona, 5. rsz. 2021. hrsz. szánlóra 126 
koiotin, G. rsz. 2173. hisz szántóra 12 korona, 
8. i>/> 2529. Iirsz. szántóra 25 korona, 9. rsz. 
2808, 2622. IKSZ. száméra 56 korona, 10 rsz. 
2941. hrsz. szántói a 7 korona. 11. rsz. 381 g/h, 
hisz. ksszalói a 4 korona. 12. rsz. 381 S/i'. hrsz, 
kaszálóra 5 koiuna kikiáltási árban elrendelte-
tik. Az árverés megtaraására határidőül 1806. 
évi aogUMtae bó 23-ik napjának dél-
előtt e órája Csikzsögöd községházához, d. 
a . 4 ó r á j a Cstkvacsárcsi községházához 34-lk 
napjának délélőtt 0 órája Csikmadéfalva 
községházához tüzelik ki. Az elrendelt árverés 
a fentiil  tjkvben feljegyeztetni,  eztn árverési 
h:idetniény és leltételek egy-egv példánya Csik-
zsögöd, Csikvacsiicsi, Csikmadélalva és ezek-
kel szoinszédus községek elöljáróságainak ki-
tüggeszlés és körözés végeit megküldetik és 
tekintve, hogy a kikiáltási ár 600 koronát meg-
halad ezen árverési hirdetménynek törvényszeri 
kivonata a Csíkszeredában megjelenő .Csíksze-
reda* cziuiü lapban egy közzélétei végeit végre-
Iia,tal6 ügyvédjének kiadni ik aki a taníttatik. 
Imgy a közzétételt igazoló lappéldányt az ár-
verés foganatosítására  kiküldöttnek ldjft  ál. A 
kezesnek a c>ikdánlalvi 222 szljkvheu A f 
I, 3, 5. rsz. ingatlanokra vonatkozó része el-
utasitiatik, meri ezen ingatlanok már korábban 
elárvereztettek és ezért ezekre nézve az árve-
rés elrendelhető nem volt, 

Kgymtal Kóka József  jelzálogos hitelező 
részére Ur. Qyöigypál Domokos ügyvéd ügy-
gondnokai kineveztetik. 
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Hirdetmény. 
Fehér Károly kézdivásárhelyi lakos 

Kászonimpér község összes birlnkossai 
len a község egész határának trt£osiiAna 
iránt beadott kérés tárgyalására K/iszon 
inipér községházához 1 0 0 5 . é v i au-
gusztus hó 12-ik napjának d. e 
10 Órája killlzetett. melyre nz érdeke'l 
birtokosok n 3">li."3. I. H. J rendűiéi 
41--47. § § ban foglalt  következmények 
terhe «'alt oly figyelmeztetéssel  idéztet 
nek, li'>^> meg nem jelent lelek ugy 
tekintetnek, mini a kik a tagosításba br 
leegyeznek. 

A kórós a csíkszeredai kir. törvény 
szék ós a kászoniinpéri községházánál 
megtekinthetők. 

A kir. törvény-zéklől. 
Csikszeredii, 1 !>05. évi jtmiiis hó 1 

Kováos Lajos, eljAni l'irc'l Ij-lylt: 
Jerzsak. 

kir. tflrvszéki  bíró. 

L A P O K 26. ssAm. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közzé-

teszi, miszerint Gsikrákos batárbirójánál 
folyó  hó 10. óta felfogva  tartott 1 drb 
4 éves pej herélt lovat, nevezett község-
házánál julius 3-án nyilvános árverésen 
el fog  adatni. 

Csikrákos, 1905. junius 20. 
Fodor Mihály, Hánya Antal, 

birA. kBi-jegyző. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alólirolt község elöljáróság H vár-

megyei tiirvéiiyliiitóüBg állal 2H4'i l!Mi:>. 
száni alntt a (J.-ikbnr/.sova községben en-
gedélyezett 2 tanterem ós I tanilói la-
kásból álló iskola építésére zárt Írásbeli 
árlejtést hirdet. melynek mejítarliWira ha-
tárnap»! 1905- év jalius hó 4-én 
délelőtt 8 óráját tűzte ki. A zárt 
Írásbeli ajánlatok 5"/o bánatpénzzel fel-
szerelve julius hó 4-én d. e. 8 
Órára adhatók be a küzsiVi biró ke 
zéhez. 

Kikiáltási ár 14134 korona 2H lil-
lór, (azaz tizeiinégyezeregyszázhariiiinez-
nógy) koron» 28 fillér. 

Legelőnyösebb ajánlattevővel a szer-
ződós azonnal megköttetik. 

Uló vagy távirali ajánlatok nem 
fogadtatnak  el 

Az árlejléshez csak képesített cs 
niagyarhonoH építész szólhat hozzá 

Részletes építési és szerződési fellé 
telek, valamint tervrajz ós költségvetés 
Csikbi>r/s<iva köiség elöljáróságánál meg-
tekinthetők 

Csikborzsován, 11105. évi június lnl 
I 6-án. 
Kelemen György, Kovács Simon, 

körjegyző. 1 — 2 kbirA. 

A „ M a g y a r O l a j -
i p a r R é s z v é n y -
= t á r s a s á g " = 

a tisztelt ipartelep- ós cséplő-
góp-liilajdiinosnknak a j á n l j a 
ezennel — kiváló minőségű 

gép o la j 
= termékeit, 
melyek eredeti gyári árban 
kaphniók : Niszel Lórincz 
és Testvére, olajgyári rak 
tárába» - Csikszeredán. 

Szám. 1552—í!04. ki. 

Á r l e j t é s i h i r d e t m é n y . 

Alólirott községi elöljáróság ezennel 
közliirré teszi, hogy a képviselő testllet 
által elfogadott  s törvényhatóságilag is 
jóváhagyóit tervezet ós költségvetés alap-
ján a tulajdonát kópező iskola épület, 
illetve tanítói lakáson a költségvetés vég-
összege szerint 1165. kor. 40 fillér  ösz-
szeg erejéig eszközlendő tatarozási mun-
kálatok kivitelének biztosítása czéljából 
Csikmadaras községházánál 1 9 0 6 . é v 
junius hó 30-án d. e. 9 órakor 
-/ált ajánlattal egybekötött nyilvános ár-
lejtés fog  lartatni. 

Ariejtésben részt venni kivánók a 
fenli  összeg 10 százalékát az árlejtés 
megkezdési' előtt a községi elöljáróságnál 
le kell tegyék. 

Az árlejtés eredményét a képviselő 
Icstlllul hagyja jóvá, fenlartva  magának 
azon jogot, lingy telt ajánlatok közill 
az összegre való tekintet nólkdl szabadon 
válasszon esetleg valamennyit visszauta-
sítsa és nj árlejtést hirdessen. 

A munkálatokra vonatkozó költség 
vetés és tervezet megtekinthető Csikma-
daras községházánál. 

A kö'ség elöljáróság 
Csikniadarason, 1905. julius 16. 

Árpa Lajos, Sándor Joákim, 
k.-jegyzfi.  1—2 biró. 

Répáti gyógysavanyoviz, 
mely az orvos világ által is igen 
jeles gyógyhntásánál fogva  lesz 
ajánlva, naponta friss  töltésben 
kapható a csíkszeredai főraktárban: 

Niszel LöriDcz és Testvére 
c z é g n é I, üvegenként 12 fillér 

árban. 

Répáti forráskezelőség. 
5-15 
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S z á l l í t o k 
idei friss  málralu-gyvidéki ke-
mény, ropogós, piros és fekete 

— s/ind — 

„ c s e r e s z n y é t " 
továbbá légin mcsebb fa;  szőke 
.piszkét" (pöszméte), saláta 
„ugorkát", gyenge „kala-
rábét", hónapos „retket1', 
gyenge liíívelyes zöld „ b a -
bot", ós zöld „borsót" a 
- legolcsóbb napi árban. — 
Kisebb nagyob mennyiség-
ben, az itteni p o s t a vagy 
vauit állomáshoz szállítva — 
• utánvét melleit. 
A leggondosabb csoma-
• golás! = 
M " R e n d e l h e t ő : 
R u s z n y á k A n t a l , 
— minta-nagygazdaságától = 
= G y ö n g y ö s . = 
Gyonţyda-Vlaonta-hegyl kitűnő mi-
nőségű boraimra ÍM  beonea figyelmét 

felhívom. 

es csuz 
HRTEGNER-féle 

legsikeresebb az egész vi-
lágon ismert ós kedvelt 

Reparator 
w nagy öveg 2 korona, 

faptaló  i íTimiertirsHin 
Főraktár: 

kis üveg 1 korona. 
örotoKllmlc utimtottil. 

K r i e g n e r G y ö r g y „Korona" jyóíPirtóra 
Budapest, TOL, Kélvin-rtr. 10-

Egy jó család-
ból való fíu,  aki 
legalább két gim-
náziumot végzett, 

nyomdász 
t a n o l ó n a t 

felvétetik  a 
CSÍKI l a p o k 

kisdékivstslábsn. 
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Sz. 1922—905. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csiktaplocza nagyközségben a kíiz-

ségi jegyzői állá» Üresedésbe jővén, arra 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
az ezen állást elnyerni óhajtókat, hogy 
minősitésUket és szolgálalukat igazoló 
okmányokkal felszerelt  pályázati kérésü-
ket hozzám folyó  évi Julius hó 6-ig 
annál is inkább nyújtsák be, mivel a 
később érkező pályázatokat figyelembe 
nem fogom  venni. 

Javadalmazás : 
a) 1600 korona tözsfízetés, 
b) Természetbeni lakás: konyha, 

kerttel. 
c) Az irodahelyiség fűtéséről,  vi-

lágításáról, sztlkséges nyomtatványokról 
és Írószerekről a község gondoskodik. 

A választást Csiktaplocza községben 
a községházánál folyó  évi julius hó 
10-én délelőtt 9 órakor tartom 
meg. 

Csíkszeredán, 190J». évi junii» hó 
17-én. 

1-3. 
Becse Imre, 

főszolgabiri. 
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Élőpatak gyógyfürdő 
kiválAsn jó eredményoyel használható s gyomor, vese, hólyag és a mi 
bántalmainál, máj és lép bajoknál, köszvény és caúinál, altesti pangásoknál, 

valamint bármely az Idegesség alapján fsjlödfl  betegségnél. 
A DAgyhirü BC" előpatakl gyógyvizek ' V i orvosi javaslat szerinti ivása, 
ÖMSzekStve s megfelelő  és itt feltalálható  kisegítő gyógyeezkOzökkel (meleg 
és biileg-lürdök, vizgj'Agyintézeli kezelés, massage. svédiorns, d ăiikos étrend) 
r e n d k l v O l k e d v e z d e r e d m é n y t mutat fel.  — Fürdőidény: 

= MÁJUS 15 T0L - SZEPTEMBER 1516. = = = = = 
Va.-úti állomiis : FBIdvir és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó olcaó kocsi köz-
lekedés van. — LttkAj, ellátás OICÍÓ és választékos. Az elő- és nlóidényben 
(májns 16-iöl — jaDÍn< 1.0-ig és nnenszlai 20-tól ~ szeptember IB-ig) a 
gyAgy-  és zenedijnak fele  fizetendő,  lakások 50°/0-al és sokkal olcsúlih. Az 
eíiiiatakl ásványvíz, mely a szénaavdus, égvényes-savanyá vizek kőzfitt  első 
linlyet foglal  el. mint gyógycszköz, báznil is használható és mint dditö, 
kellemes Ital tisztán, vagy borral vegyiive. nagy kedvelt9égnek örvend. Itllion 
ós a killfOldfin  évenként egy millió palaczknAI lóbb kerül forgalomba.  Szét-
kflldósi  liely Klőpatnk. de kapbstA a legtöbb városban és nagyobb kereske-

désben. — Prospektust kívánatra ingyen kdld az Igazgatóság. 3—4. 
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AGRÁR T A K A R É K P É N Z T Á R R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
M A R O S V Á S Á R H E L Y T . 

• V T e l j e s e n b e f l s e t e t t  a l a p t ő k e e g y m i l l i ó k o r o n a . "WU 
F1ÚK1NTÉZETEK: CBiksnredia, Maroslndason. NrárádsseredáD, Páráidon, SiékelmdTarhelren ii SiéblyHrtmiinii. 

Vilii szerencsénk tudatni. lmgy „Csíkszeredai Fiókintézetúnket,, 
a posta- és távirda hivatal melletti Pekri JózsefDé  Lázár 
Mariska-féle  ház első emeletén folyó  hó 17-én megnyitottuk. 

A fiólíiiili'zet  Ügyeit a következő urakból álló igaZgatÓ-válftSZt-
mány intézi: 

Tiszteiéibi-li elnök : Mikó Bálint, nr. föispAn,  valóságos bel>5 tilkos tanácsos. 
Klniik: Becze Antal, Csikvármegye alispánjs. 
Alelnök : Or. Bocskor Béla ügyvéd, Csikmcgye tiszti fóOgyéaze. 
Lázár Miklós, birtokos. 
Dr. Fodor Antal, kir. közjegyző. 
Dr. UJfalusI  Jenő, polgármester. 
Kovács Jinos, h. főkspitány. 
Veress Elsk, kereskedő. 

A fiókintézet  működését egész Csikvármegyére kiterjesztvén, 
foglalkozik  a takarékpénztár és banküzlet minden ágával és pedig: 

Jelzálogkölcsönöket nyújt :40() koronától kezdödőleg félévi  tő. 
ketörlesztést és kamatot magába foglaló  részletfizetések  ellenében liildbirtokra 
és nngyobb vidéki városokban lévő házakra a becsérték feléig,  10 —65 évig 
terjedő időre 4'/,°/o alapkamattal. Magasabb kamatú előző kfllcsönök  con-
v( i táliainak. * 

Leszámítol 6 havi lejáratig terjedő bel- és külföldi  váltókat- és 
utalványokat n legolcsóbb kamat mellett. -

Elfogad  betéteket könyvecskére és folyószámlára  s azokat fel-
mondás nélkül fizeti  vissza 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra is 
Vásárol és elad értékpipirokat, külföldi  pénzeket ; bevált szelvé-

nyeket és kisorsolt értékpapírokat. 

Folyószámla hitelt nyújt 
tositékra. 

betáhlázásrn és mán elfogadható  biz-

Nyomstott Csiksseredábao, Snoboda jóaaef  kSayvnyomdájábao. lt)0&. 

Teljes tisztelettel : 
Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság, Marosvásárhelyt 

Báró Kemény Akoa, Tauszik B. Hugó, 
* l*ír. laaácsos, vezérigazgató. 




