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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkeszt őség éa kiadóhivatal: 
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét Illető minden kSzlemény, 
valamint hirdetések éa előfizetőül  dijak is küldendők. 

Megjelenik a lap 
• I n d e n « i e r d á n . 

Kéziratok nem adatDak vlSBza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

flf^véd. 

Nyílttéri csikkek 
soronklnt 40 flU.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész évTe B kor. (Külföldre)  11 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija elóre flsetundA. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban ssámtttatnak. 

Székely ipar. 
Akik abban a balhitben éltek, hogy 

a gazdasági állami támogatás teljesen or-
vosolja a székely nép elszegényedését, im-
már beláthatják, — hogy téves utakon 
járlak. 

A székelyföldi  akczió működése óta 
már jó néhány év eltelt. Nem tagadjuk, 
hogy a földművelésügyi  minisztérium ez 
idő alatt igen sok éB tldvös javitást esz-
közölt. A kormány-biztosság és a kiren-
deltségek azokkal a szerény méretű esz-
közökkel, melyek rendelkezéstikre állottak, 
elég szép eredményt értek e l ; ha a ki-
vándorlás működésük daczára nem apad, 
ha a nép vándorbotot vesz kezébe, 
mert otthon nincs már mit keresnie 
nincs amiből magát fentartania,  azt rová-
sukra irui nem lehet. 

As oka ennek a rendszerben kere-
sendő, abban az átkos tulajdonságunkban, 
bogy nem végezünk egész munkát. Sze-
relünk látszatra dolgozni, ba a lényegben 
végzetes hibákat követünk is el. 

As állam a közvélemény hatása alatt 
•égre rászánta magát évtizedes mulasz-
tásának a helyre pótlására s programm-
jába vette a székelynép állami támogatá-
sát — elvben. A gyakorlatban pedig 
tett annyit, amennyi a nem törődömaég 
vádjának elhárítására éppen csakhogy 
elégséges. De igazi tervszerű, alaposan 
átgondolt, a gazdasági élet minden ágára 
kiterjedő, a bajokat gyökerében orvr.sló 
munkára és anyagi áldozatra soha sem 
gondolt. 

A milliárdos hadügyi kiadások mel-
lett 100 ezer koronás tételek szerepelnek 
több mint fél  millió testestől-lelkestől igaz 
magyar ember megmentésére. ígéreteiben 
bő, megvalósításokban szűk markunak 

bizonyult; s ami csak kezdetnek látszott, 
vég lett belőle. 

Ennek aztán eredménye továbbra is 
a 40—50 ezer székely kivándorló éven-
ként. — 

A székelynépnek nemzeti szempon-
tokból való fontos  szerepéről beszélni itt 
Erdélyben fölösleges.  Aki rátekint Magyar-
ország nemzetiségi térképére, az tudhatja, 
mi a székely ? 

Viszont a kivándorlók száma legégbe-
kiáltóbb bizonyítéka, hogy ez a faj  a szó 
igazi értelmében a gazdasági züllés felé 
közeleg. 

Évszázadokkal előbb már nem nyúj-
tott elég alapot a megélhetésre a föld. 
A Barczaság és az Alföld  aranyhullámos 
rónái elég táplálékot adhattak a lakos-
ságnak, de a fenyvesekkel  koszorúzott 
szűk völgyek silány gyümölcse a népet 
nem tarthatta el s igy fejlődött  ki a szé-
kely ipar. 

A szomszéd és iparilag addig telje-
sen fejletlen  Romániával való vámháboru, 
más felől  pedig az osztrák iparnak a ma-
gyar piaezon nyújtott kiváló előnyök 
azonban e virágzó háziipart teljesen tönkre-
tették anélkül, hogy a nép helyébe va-
lami rekompenzácziót kapott volna a 
munka terén. Pénz forrásai  bedugultak, 
s kénytelen volt kölcsönpénzt igénybe 
venni. Mivel azonban adósságainak tör-
lesztésére jövedelmi forrás  nem kinálko 
zott, hogy csekély vagyonkáját megmentse, 
Romániába vándorolt s ez még a szeren-
csésebb része, a másikat a gazdasági pan-
gás előbb tönkretette s csak azután hagyta 
itt szülőföldjét  s ez aztán menthetetlenül 
el is veszett a magyar államra nézve. 

Könnyen rá lehel léhát jőni, hogy 
hiába itt minden gazdasági akczió, egye-
seket segíthet, de az általános züllést or-

vosolni soha sem fogja.  A föld  termő 
képessége különösen vármegyénk zord 
éghajlata mellett oly korlátolt, bogy azt 
a legnagyobb áldozatok árán sem lehet 
üyen óriási akczió alapjául sikeresen el-
fogadni. 

A vasút építés Ugye megezáfolhatat-
lanul igazolja, hogy itt egy oly fölösleges 
munkaerő foglalkoztatásáról  van szó, amely 
teljesen távol áll a mezőgazdasági segít-
ség jótéteményeitől. Ha nincs birtoka, 
ugyan mitéle 'segítség neki az erdők, 
legelők javítása, házi állatok nemesítése, 
ültetvények meghonosítása stb ? 

Egészséges virágzó gazdasági élet 
csak ott fejlődhetik  ki, ahol a különböző 
gazdasági ágak egymással kölcsönhatás-
ban állanak. Ha az őstermelés hozadékát 
feldolgozza  az ipar, s ha e kettőnek ered-
ményeként a kereskedelem fejlődik  ki. 

Iparra van tehát szüksége a székely 
népnek. Városaiban, nevezetesebb gócz-
pontjain gyári, a községekben háziiparra. 

Gyáripar, kézmllipar és belterjessé-
gében folyton  fokozódó  földművelés  és 
állattenyésztés azután önmagától megte-
remti a kereskedelmet; amely maga nem 
produktív gazdasági ág, hanem közvetí-
tés, kicserélése, rendeltetési helyére jut-
tatása a gazdasági javaknak. 

Lehet-e gyári ipart teremteni vidé-
künkön ; meg vannak-e szükséges föl-
tételei ? 

Ennek a kérdésnek a jogosultsága 
méltán figyelmet  érdemel; ezúttal csak 
általánosságban érintjük, hogy a gyáripar 
az őstermelésben igénybe nem vett fölös 
munkaerőt, fűtő  anyagot, vizierőt, feldol-
gozandó nyers terméket igényel. Hát 
ahol évenként csak pénzkeresés végett 
annyi munkáskéz hagyja el szülőföldjét, 
ott fölös  munkaerő hiányáról beszélni 

szerény véleményünk szerint nem lehet 
Az sem áll, mintha e munkaerő csak 
időszakos volna, a vasút épitésbes való 
tódulás, de meg az útlevelek is igazolják 
est. A többi feltételek  fenforgáaa  pedig 
éppen nyilvánvaló. 

A háziipar ügyét pedig vállalatok 
utján kellene felkarolni.  A székely tanu-
lékony és ügyes. Számtalan eset igazolja. 
Székely iparos emberek, akik elég sze-
rencsések voltak e foglalkozási  ághoz for. 
dúlni, nagy városokban előkelő pozicziót, 
jólétet tudtak maguknak biztositaui. Ha 
ezeket sikerülne megoldani, ha az állam 

helyett, hogy az egyoldalú gasdasági 
rendszer elvét alkalmazza, végre rá szánná 
magát a székely ipar megteremtésére, ak-
kor nemzeti és közművelődési fejlődését 
biztosítaná népünknek. Dr. 

— Politikai jegyietek. Mind erösebben 
és erösebben nyilatkozik meg a nemseti ellenál 
lás a kormánnyal ssemben és minél to/ább, an-
nál világossbb less, hogy a Fejérvárj mlnisste-
rinmnsk Gajári Gésán és Vésai Jóssefen  kivBl 
ninc* egyetlen embere se; kivéve a felbérelt, 
megvesztegethető nemietköaieket. Milyen sivár 
sors es egy oly kormányra, mely as alkotmá-
nyossággal takarózik; a mely a legaseatebb fo-
galmakból frázisokat  csinál I Hát nem látják, 
hogy programmjuk teljeaen hatástalan a igy ve-
aérjogukat végleg eljátszották, hogy uralkodá-
suk alatt as ellentétek óriásilag megnövekedtek 7 
Ai erőszak fegyvere  mindig megtörött a paassiv 
ellenálláson, most sem less snnak sikere. Aa 
életerős, egy e9sme által hevített magyar köz-
véleményt nem lehet csendőrökkel magák felé 
fordítani;  a ssnrouyokkal nem lehat a meggyé-
lödéért) hatni. Es a kormány, mely Ilyen eeskö-
•ökre goudol, már ssületéaekor erkölcsileg meg-
SIUDI lenni. A békités, a méltányos egyesaég 
alapján lehet csak a válságot megoldani. 

. 

A kaassi főiapán  esete legkiáltóbb jele as 
erősssk lehetetleuségének. Nem akadt 860 bl-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
Első szerelmem. 

Irta : Ady Mariska. 
MOTTÓ : Ha van valami, miért 

élni érdemes, bizonyára 
első szerelmünk az. 

(BIAÓ BOTVŐS JÓZSZF.) 

Tizenhárom éves lehettem, hogy ez a nsgy 
szerencsétlenség történt velem. 

Képzeljék kérem: szerelmes lettem I 
Igea is, vslésággsl szerelmes. A holdvi-

lágárt lelkesedő, s sárgáié leveleket és kék eget 
borzasztóan szerető szerelmes kis leány, 

És most hallgassanak idei Megsúgom ki 
volt sz s boldog, ki tisenhárom éves szivecs-
kémet elrabolván, magát ideálomnak nevez-
hette. — 

Vigyázzanak kérem, mert egy nagy nevet 
fogok  mondani, mely mégis elfért  sz én kis 
sziveeskémbe. Igaz, hogy be is töltötte annyira, 
bogy semmiféle  Ilnsks, Annuska nem fért  meg 
mellette. 

Gaál Feruska IV gimn. oszt. tsnulé. 
Igen 1 ö volt az én mesebeli királyim, sz 

én regénybösOm, (mert ugy aéhs nébs, ha s 
mama nem látta, bele kukkiotottam ám egy-
egy Beniezkyné-regéaybe.) 

Feruska nyúlánk volt és sápsdt, (akár a 
Beniezkyné regény-hősei) de . . . de volt egy 
másik tnlajdoosága is, mely nem tudom, meg 
T,n-e, a regényhösökben, t. i. rettenetes rosszul 
tsnult. 

Néha bántotta is a büszkeségemet. ao meg 

az én ambicziózus lelkemet, hogy a várva-várt 
és végre feltalált]  „ideál* egyre-másra gyűjtö-
geti a szekundákst. 

De végre megnyugtattam magam. 
Ehl Bizonyára sokat gondol rám s szért 

nem tud tanulni. 
9 bizony-bizony szégyenkezve kell bevsl-

lanom, hogy azon a napon, mikor Feruska csupa 
véletlenségből .jelesre" avagy „jóra* felelt,  zá 
porként hullattam a könnyeket, mert tisztán 
állott előttem, hogy az nsp nem én, de a leczke 
foglalta  el eszecskéjét. 

Feruska minden tekintetben ugy viselte 
magát, mint egy „eetat" regényhős. 

Olvastsm s regényekben, bogy a hős ele-
inte csak messziről követi a bőanőt. 

ügy volt nálunk ia. Ferusks mindennap 
elkísért engem az iskolába húsz lépésnyi távol-
ból s ha véletnül szembe tslálkoztunk, rákvö-
rös arczczal kapta le kalapját a az én arezom 
sem maradt fehéren,  mikor köszönését fogadtam. 

Igy multak a napok. Közeledett a hús-
véti szünidő. 

Az aranyos szünidőt kikapván, roham lép-
tekkel tartottam hazafelé,  mikor egyszerre minlhs 
az égből pottyant volna alá, (mert 8 csakis on-
nan pottysnhstoti) előttem állott Fernsks. 

Az sz, de hogy is állott. 
Mellettem ment el, csakhogy a szokottnál 

lassúbb léptekkel s kétségbeesett arczczal sngta, 
vagy inkább nyögte: 

Végem vau, négy tantárgyből buktam I 
Azon törtem a feiem,  mit szoktak ilyen 

kor mondani a regényhősnők — aialatt, azon-
ban Feruska eltűnt. 

Tehát vigasztaló saavakat nem intézhet-
tem hozzá, de az nem gátolt meg abban, bogy 
könnyeket ne hullassak az én regénybősöm tra-
gikus sorsa miatt. 

Gondolatban végig futottam  Beniezkyné 
összes regényeit, s arra a nevezetes felfede-
zésre jutottam, hogy a regénybősnök hasonló 
körülmények között sápadtak, areznk beesett, 
nem esznek és nem alszanak. 

Hopp I Megvan 1 Én is igy fogok  tenni. 
De mit tesz Feruska, vagy ia a regényhős ? 
ö haza megy, s bátran, büszkén nyújtja 

át apjának a bizonyitványt. (Mit ia szégyenkez-
zen, mikor ő tanult, de hát a tanár urak . . . 
bezzeg kinek protekeziója van I) 

Apa belenéz a bizonyítványba, haragosan 
húzza össze szemöldökét s holmi nadrágszíjat 
emleget. 

Ferunka vagyis a regényhős kiveszi a 
zsebébea rejtegetett pisztolyt. 

Egy dördülés, egy .Mariska' kiáltás éa 
ő holtan terül el s töldön. 

Szegény, szegény Feruska 1 Zokogtsm fel 
keservesen. De végre is egyebet nem teheti 

Ilyen kinos gondolatok közt értem haza. 
Legelső dolgom volt a tükörhöz szaladni 

és megnézni sápadt-e az srezom, beesettek-e 
szemeim. 

Majd bogy darabokra nem törtem a tük-
röt. Hogyis nel Mikor egy gömbölyű piros ar 
ezot mutatott, melyen nyoma sem volt s .mély" 
fájdalomnak. 

Mitévő legyek most? Hova tüntessem sl 
ezeket a kétségbeejtő vörös foltokat  l (Hm I s 
még a költők rózsás arczról énekelnek, de bez-
zeg a regényírók . . . ) Kétségbe esve szaladgál-
tam a szoba egyik végétől a másikig. 

Végre örömmel koppsatottsm egyet hom-
lokomon : Hisz itt királyi ész van I Kitaláltam 
hogyan kell sápadt arezot elé varázsolni. 

Láttam, illetve meglestem, hogyha Annás 
nénikém estélyekre megy, vslsmi fehér  porral 
keni be arczát. Hogy is hivjákjesak? — Aha! 
„pouder*. 

Igen én is be fogom  magam pouderosnl. 
De hol vegyek pondért ? ! 
HOBSZSB keresés után megtaláltam a do-

bozt, melyen nagy betűkkel pompázott: .Blthá 
serail ponder". 

Nosza, be vele s legbelső szobába. 
Elővettem zsebkendőmet s jól megforgat-

ván a .csodatevő" porban, kegyetlenül bemá-
zoltam vele arezomat. 

Az eredmény egysserűen eszményi volt 
Még magam is megijedtem a tükörMi 

rám bámuló fehér  arcztól. 
Büszkén és boldogsn a siker felett  (már 

a mennyire sajgó szivem megengedte) Matat-
tam ki a konyhába. 

óh I mennyire meg fog  ijedni aayáa, ka 
meglátja a drága leánya sápadt arczát. 

Óh I Egek ura I Milyea kiues meglepetés 
várt reám. 

Anyám nem olvasts le srezomrél a rettentő 
lelki küzdelmet, nem simogstta végig gyöngéden 
sápadt arezomat, hanem borzasztó haragos ir-
ezokat vágván kiáltá: 
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sottaágl tag és annyi tisstviseló kösött oaak 
egyetlen egy, ki ai Isatallálé gyűlésre ment volna, 
nem akadt a városon egyetlen lakatol, ki a le-
peesételt főispáni  iroda felnyitására  vállalkozott 
tolna. Megindító Unojele a bsaasiereteinek ; «ok 
nagy .tanulhatna el iparosoktól, miként kell as 
auyagl haasooTágyat alárendelni a meggyózó-
déanek. 

A Budapeali Hírlap nyomén elterjedt a hire, 
hogy vármegyénkben ki less s főispán.  A bir 
még nem blionynlt valónak. Valósslnü nem is 
váltják be oda fönn  egyhamar igérelöket, mert 
vállaikosó nem igen akad. Uát jó elóéraelök van 
a jelöltekaek. Ha Ksssán akadt egy, biionyos, 
hogy megyénkben egyetleuegy sem fog  aksdni. 
As bisonyos. 

A hét legfontosabb  eseménye sz nj és 
rágl dissidenaek egyesüléae. Siombaton este 
történt meg es a neveaetes esemény. Eszel es s 
párt több. mint 60 fóré  ssaporodott. Elnöke 
dr Darányi Ignáos, másodelnöke Nsgy Perenei. 
Alkotmánypárt lesa nevök; s egyelőre aa alkot-
mány védelme oaéljok. Uosl ss állami élet min-
den ágára kiterjedő programmot nem adtak. 
Elvük a 67-es alapon a oetnieli állam kiépítése. 
A helyiéi azooban enel semmit sem változott; 
Aadrássyéknsk a kosliciióboi való visaouys a régi 
maradt. 

A kormány 12 vármegye állami dótációjál 
megvonta. A kiválasstás mutatja, bogy es as 
Intéikedéa megtorlás; megtorlása a királyi abso 
lat akaratnak nem engedelmeskedők haiaűas 
munkájának. Vájjon mit ssólanának ehlies a 
külföldi  művelt népek? 

A léMjetei jöTöje CsiiBeiyétei 
Az újkori haladásnak a küllőid müveit 

államaiban egyik sajátságos intézménye a nép-
egyetem (unirersity eztensian). Az a tapaszta-
lat adott létet az intézménynek, bogy az iskola 
az életben szükséges gyakorlati ismeretekre 
nem fektet  eléggé snlyt s még ka teszi is ezt, 
akkor is a baladás folyton  szükséges, bogy az 
nj dolgokkal a népet megismertessük, szt tá-
jékoztsssok. Az intézmény lényege abban áll, 
hogy a müveit emberek vállalkoznak népszerű 
ismeretterjesztő előadások tartására; a fősúlyt 
srrs fektetve,  hogy egyszerű, könnyen érthető 
modorban sz életben szükséges gyakorlsti kér-
déseket megmagyaráznak. 

Különös jelentőséget nyert ex intézmény 
s gazdasági «létben; s helyes gazdálkodástél, 
annak eszközeiről, sz ipsri és kereskedői ér-
vényesülés módszereiről tartott előadásoknak a 
külföld  müveit államainak népei sokat köszön-
hetnek. De kiterjeszkedik ez intézmény egyéb 
dolgokra is, nevezetesen a társadalmi, politikai 
és irodslmi kérdésekre, mi Állal a nemzeti 
művelődés hatalmas eszköze lett. Ez intézmény 
az angol nép nsgy műveltségének és széles lá-
tókörének kifejlesztésében  nagy szerepet ját-

Gyerek elment sz eszed ? Mosod le mind-
járt sz srczodról s pondért. 

Én vslamit hebegtem regónyhősőkről és 
hősnőkről, snyám meg holmi csitri lányokat em-
legetett, de én nem vártam a végét, hanem a 
„csodapor' alatt éreztem, hogy kegyetlenül ég 
az arezom, a mint a konyhából kiszaladtam. 

Képzelhetik milyen végtelen keserűség fo-
gott eL Egy anya, a ki nem érti meg gyermeke 
óriási szivfájdslmát. 

No de sebaj 1 Majd lesz ijedség, hs s más-
kor olyan kitűnő étvággyal biré Mariska érin 
tétlenül hagyja sz ebédet. 

Alig vártsm a perezet, bogy asztalhoz 
üljünk. 

Végre elérkezett az is. 
A leveshez hozzá sem nyaltam. Jött s 

sültt Rá Be néztem. 
Hanem az tán . . . sztán jött a ssilva-

gombócz. 
Kérem, ne nevessenek ki, de bevallom, 

hogy s szilva-gombéezot mindennél jobbsn 
szeretem. S most itt áll előttem egy egész tál-
lal és én még sem ehetem belőle. 

Ohl — mért is teremtett ss Isten rosz-
sznl tanuló regényhősöket — gondoltam ma-
gamban a keserves sresezsl néztem a drága 
eledelre. 

Anya biztaUlag nézett rám : 
No Mariska, csak rsjta 1 Te szereted s 

sziiva-gumbóczot. 
I • • • • i . . . g . . . ea — nyögtem keser-

ves*, d e . . . de most nem kérek. 
Micsoda ? — szörnyülködött anya — te 

szőtt; hasonló fontossággal  bir ez intézmény a 
német népéletben is. Egy példa mindjárt jól 
megvilágítja a dolgot: mig a mi kivándorlónk, 
ugyszélva vakon megy az idegenbe s síig ismeri 
annak viszonyait, fogalma  sincs annak élet-
körülményeiről, a boldogulás ottani feltételeiről 
az eszközökről és módokról, melyekkel az uj 
viszonyok között érvényesülhet s magát fenn 
tarthatja, addig a német és angol kivándorló 
legtöbbször e dolgokról ki van Unitva i ismeri 
a dolgok nehézségeit és előnyeit s tudja, hogy 
miről kell gondoskodnia. Ezt csak a népszerű 
tanitá9ok és az ezzel rokon természetű nép-
szerű könyvek ulján éri el. 

Nálunk népegyetemek már vannak, igy 
Budapesten és Kolozsvári; e városokban per-
sze nagy az intelligenczia s akadnak vállalkozó 
emberek. De az ország bármely részében van 
már elég nagy értelmiség s van Csikmegyében 
is ugy, hogy egy kis ügybuzgósággal az eszme 
itt is megvalósítható lenne. " 

A célokat a következőkben lehetne kör-
vonalazni. Az előadások felváltva  egyes közsé-
gekben tartatnának; tárgyaik lehetnének első-
sorban s gazdasági élet, azután egyes társs-
dalmi kérdések ; elemi, jogi ismeretek ; törté-
nelmi, iöldrajzi és irodalmi ismertetések. 

Részletezve a dolgot a gazdasági élet te-
rén foglalkozni  lehetne a gazdálkodás minden 
ágával. Igy a földmiveléssel,  állattenyésztéssel, 
a gazdasági eszközök czélszerű és helyes be-
szerzésével, snnak forrásaival,  a gazdasági ter-
mék feldolgozásának  és értékesítésének módjai-
val, a házi iparral, az egyesülés, különösen a 
szövetkezések jelentőségével; mind erre a me-
gyében szakerők vannak. 

A társadalmi élet köréből alkalmas kérdé-
sek lehetnének : a socialismus ismertetése, mely 
úgyis hédit s előbb utóbb itt is el fog  terjedni 
s hu s Jakabok szájából ismeri meg a nép, 
ugy nincs köszönet benne, tehát jobb hogyha 
az intelligencia tárgyilagos s hivatalos ismerte-
tése jut elsősorban a néphez; továbbá ilyen 
kérdés lenne az alkoholizmus hstáss, a kiván-
dorlás, a gyermek-halálozás, a közegészségügy. 

Az elemi jogi ismeretek terjesztése szin-
tén hálás feladat;  hányszor vesz el a székely 
birtoka telekkönyvi tudatlansága miatt; meny-
nyi kárt okoz sokszor, hogy a nép ügyetlenül 
köt szerződéseket, tesz megrendeléseket, nem 
sejtve aláírásának következményeit. — E téren 
végtelen hasznos dolgot lehetne Ismertetni a a 
jogász fiatalaág  tudása hasznos emberbaráti 
szolgálatot tehet. 

A magyar történelem, az Irodalom és 
földrsjz  köréből vett előadások képeznék a vál-
lalkozás kellemes oldalát; az ilyen előadásokat 
a nép mindig nagy előszeretettel hallgatja meg, 
bár akik résztvettek már a népegyetemben, ta-
pasztalhstják, bogy bármely téma iránt érdek-
lődik a parasztság, hogyha az illető előadó a 
helyes formát  s előadói modort eltalálja. 

A kormányok ujabban sokst költöttek 
népkönyvtársk berendezésére, de ennek gyü-

nem eszel szilvs-gombóczot I Talán csak nincs 
valami bajod gyermek ? 

Láttam az ijedtséget srczán s ez végte-
len boldogságot okozott, de Erzsike nővérem 
oda fordult  snyáboz s valamit augott, mitől 
arczán az ijedtséget hsmis mosoly váltotts fel. 

Ja, ngy, most már értem — bólintott 
Erzsike felé. 

Vsjjon mit beszélhettek rólam? Mert két-
ségtelenül rólam folyhatott  a sogdosás. 

Mig ezen törtem a fejem,  kijött Kati és 
felkapta  a szilvs-gombóczos tálat. 

Iszonyú láz fogott  el. Hol anyára, hol a 
tálra néztem. 

Anya ngy látszik megértette sóvár tekin-
tetemet, mert résztvevően szélt: 

Talán mégis ennél egyet kicsike ? 
Nem szóltam semmit, essk lesütöttem 

fejemet. 
Katii Hozd vissza a tálat — szólt anya — 

a kitett egy néhány gombóczot tányéromra. 
Ez a kevés bizonyárs nem fog  pirosságot 

okozni — igyekeztem megnyugtatni magamat — 
s derekasan hozzá láttam a falatozáshoz.  Mi-
kor már vagy hatot elfogyasztottam,  iszonyú 
lelkiismeret-furdalás  fogott  el. 

Szegény Feruska 1 - gondoltam szomo-
rusn — talán e perczben omlott ki piros vére 
és szállt el ifjú  lelke I 

Nem volt msrsdásom otthon. 
Elkérezkedtem egyik bsrátnőmhös. 
Máskor órákig kellett könyörögnöm az en-

gedélyért s most egyetlen ssavamrs megnyer-
tem azt. 

mölcae csak ott van, ahol a nép már annyira 
művelt, hogy a könyvek iránt érdeklődik. Ez 
érdeklődést vannak hivatva felkelteni  a nép-
szerű előadások -, hiába van a helyes álatte 
nyésztésról a legkitűnőbb népszerű könyv a fa-
lusi könyvtárban, ha senkisem érdeklődik iránta 
Egy ügyes elősdás szonbsn felkeltheti  sz ér-
deklődést és inkább aksdnsk a fogékonysbb 
emberek között olyanok, kik fáradságot  vesz-
nek magoknak, s most szt a uépszerű füzetet 
is elolvsssák. melyben a kérdési bővebben is 
mét tanulmányozhatják. Az olvasás, értve ez-
alatt a hasznos könyvek olvasását, leginkább s 
a népelősdások utján terjeszthető el. 

A magyar politikai törekvések megvslósi-
tásánsk egyik leghatalmasabb eszköze a ma-
gyarság kullurai kifejtése  ; erre vezet az iskola 
is, de csak részben s hogy célját elérje nsgy 
reformokra  szorul, de még ekkor is s nép 
egyetem szerepe igen fontos  lesz. Az iskols 
sz ő szabályozott tanrendszerével nem kö-
vetheti az életet, mert minden rendszer bizo 
nyos tekintetben korlátolt s a mint a rendszer 
idősebb, akkor már konzervatív. 

Éppen ezért szűkség van oly intézményre 
mely folyton  az élet napi szükségletéhez simul, 
azt követi s kulturális téren ilyen s népegye 
tem, melyet helyesen szsbad egyetemnek is 
neveznek. 

Ldttrinulfa  CsitmtoörEyre. 
A knidetés a) kor.uk* nyílik Itt: 
Heacsak bitélet; » kOiOjţyek 
S • tánadaloa Hk Igénye nénid . .. 

Imeu P J. 

1905. évi november 16. napja öröm éa 
várakoaás napja volt Csiksaentgyörgy és Báok-
falva  hitközség híveinek. Akkor vonult be fót 
Inose Domokoa plébános működésének qj helyére 
mely slkalommal, mult és jeleni működési be 
lyeinek lakóssi egymással kezet fogva,  nemes 
versenyt fejtettek  ki plébánosuk tlssteletére. — 
Csikcsicsó volt plebánoaa iráuti saeretetből meg-
mutatta Caikssentgyörgynek, hogy alikép kell 
egy jó és népét szerető lelkipásztor érdemeit el-
ismerni ÓB ait nyilvánosan ia megvallani. — A 
felosiki  papság aat, hogy aa dk keblükről is egy 
steretett munkatársuk szakadt le. Est blsonyi-
totta mindkét részről a nagyssámu kiséret, kik-
nek a válás fájdalmát  köunyesó elemeikből le-
hetett olvasni. Vigaaatalásul siolgálhatott azon-
ban a fogadtatáa,  mely meggyőate arról, bogy a 
saeretett körből ujabb aserető karok kösé kisér-
ték fót.  Inoae Domokos plébánost. 

D. u. 3 órakor mintegy 80 azekér várts a 
nagymeaón aa érkeaóket. — Éa Itt Oál György 
csikszentgyörgyi birtokos, anyakönyvvezető a 
hitközség nevében egyiaerű, a bivek éraéaét fel-
ölelő ssép beasóddel fogadja  és beszéde végén 
kéli Istent, hogy midőn hivei a legnagyobb tisz-
telettel hsjolnak meg lelkipáastoruk előtt, Csik-
sientgyörgy—Bánkfalva  hitközségek biveinek bol-
dogitására, egybáaunk és hazáuk dissére sokáig 
éltesse. Ezután a saekértábor — élén as uj 

Még sem ugrándoztam (mint tőlem vár-
ható lett volna), hanem meglehetősen szomorú 
arczczal és lecsüggesztett fejjel  bsndukoltsm 
az utczán. 

S képzeljék kérem I A piaezon ki tart 
felém  ? 

Nem más, mint az éa halottnak képzelt 
Fernskám I 

A szeme ki volt dagadva és az arca gya-
núsan vörös volt. 

De hát mi történt? Apa nem szólott 
volna a bizonyítvány miatt? Avsgy Feros szó 
nélkül tűrte a szidalmakat? 

Ah nem I Mindkettő lehetetlenség. Bizo-
nyára csak megsebesült, nem balt meg rögtön 
s eljött, hogy engem még egyszer lásson. (Hisz 
ilyesmi gyakran előfordul  a regényekben 1) 

Ez alatt Feruska közvetlen-közelembe ért. 
Nos s sebe, mi vsn a sebével? — kér-

dési részvéttel. 
Miféle  seb? — hüledezett Feruska. 
Hát s bizonyítvány . . . hebegtem zsvsrtan. 
Ferus felkaezsgott: 
Ahl nem vert meg annyira apa, hogy 

sebeket kaptam volnsl Csak felpofozott  és azt 
mondta: Fin I máskor jobban tanulj I 

S maga ezt eltűrte? — kérdém hevesen. 
Hogy eltűrtem-e ? — nevetett Feruska — 

örültem, hogy csak ennyit kaptam. 
Nyomorult 1 — szavaltam olyaa páthosz-

szal, mint egy regéoyhösnőtől elvárható — s 
hátat fordítván,  ott hagy tam a hüledező Feruskát. 

— Azóta aztán gyűlölöm is a regényhő-
söket, lisnem a szilvs-gombóczot... ? 

No ast ssáiszor jobban szeretem I 

plébános virágokkal disaitett fogatával  — a kős-
ségbe vonult, hol Márton Károly áll. tani tó fo-
gadta aa áll. iskola növendékeivel. A sőld iigil 
dissllett plébániai lakon a róm. katb. elemi U-
kela növendékei, a tanítók és mintegy 1000 
ember éljensése költ robogott be a kocsisor 
hol Baka Jóasef  ktaniló a suhogó esót és kocái 
robogáat Inlharsogó éroses hangon a követkető 
besséddel fogadta: 

Főtisztelendő Plébános ur! 
Szeretett lelkipásztorunk! 

Nekem mint e nemes hitközség kántor-
tanítójának jutott az a kiváló szerencse, hogy 
Főtisztelendőségedet mielőtt ez ősrégi plébánia 
lakát elfoglalná,  szeretett faluafeleim  nevében, 
mint uj" lelkipásztort fogadhassam.  Sok idő le-
folyt  már azóta, hogy Fötisztséged e nemes 
hitközség kebeléken mint segédlelkész működött. 
Az idő az emlékezetőt nem tudta kitörülni a 
szivekből. 

Jöttek napok és évek, de Főtisztelendő-
séged sértetlenül állott a sziveinkben. 9 midőn 
alkalom nyílt, tettekben bizonyítottuk be azáltal, 
hogy csaknem egyhangú lelkesedéssel lelkipász-
torunknak víllasztottuk. Főtisztelendőséget e ne-
mes kitközség apraja-nagyja a legnagyobb lel-
kesedéssel, tisztelettel és szeretettel veszi körilL 
Igen, mert mint Isten szerinti paptól bizton re-
méljük azt, hogy minket az Üdvözítő példája 
nyomán fog  oktatni, nevelni, művelni és igy az 
Üdvösség útjára vezérelni. Ily gondolatoktól el-
telve üdvözöljük Főtisztelendőségedet óhajtván, 
hogy áldja meg az Úr, kit örökségül választott. 

Lelkes éljensés után fót.  Inoze Domokos 
megköszönvén a fogadtatást  elfoglalta  a plebá-
niális lakást, hol nagyssámn tisstelótnek üdvöz-
léseit fogadta. 

Eate ai uj plébánost és a kíséretében lévő 
papságot, valamint a többi vele jött tisztelőit az 
ünnepelt tiszteletére rendeaett bankettre kiildöu-
ség hívta meg, a mely 10 óráig tartott. A Bele 
Jóasef  által kisaolgált vacsora dicséretére váll 
a vendéglősnek, ki senéról ia gondoskodott és 
igy történt meg, hogy ások a felszolgáló  igeu-
igen kedélyes kisasssonyok is fáradságuk  dijául 
egy-két ropogós osárdásbsn réaaesűltek. 

Tanítói gyűlés. 
A oslki róm. kath. Unltó-egyeafllet  felosiki 

fiókköre  ősei rendes gyűlését 1006. ávi novem-
ber hó 7-én Csikkarcsfalván  tartotta. A kerü-
leti főtissteleudó  papság, élükön Murányi Kál-
mán fóeaperessel  és a tani tők teljes ssámbsn meg-
jelentek, alig egy-két tag hiányzóit. 

Vendégek : Szabó Oéia kir. tanfelügyelő, 
Karoafalva  köaaég elöljárósága éa iskolassökl 
tagjai voltak jelen. 

A megjelent tagok és iakoláa gyermekek a 
tanítók veaetéae alatt asent misét hsllgsttak. 
Ssent miae után a tagok éa vendégek két cso-
portra osaolva a gyakorlati tanításokat hallgatták 
meg, mely alkalommal Gernárd Anna tanítónő a 
Il-ik oaatályban a bestéd-értelem gyakorlatok 
alapján aa „Erdő fáit",  Ferenci Jóssef  tanító 
pedig aa V-ik osstálybsa a történelemből a 

Kenyérmezői diadalt" ismertette. 
A tanítások után kezdetét vette a gyűlés, 

melyet Báduly Benjámin tlnök egy kidolgozott 
megnyitó besséddel nyitott meg. A megnyitó as 
nj népiskolai tantervet kimerítően ismertette. 

As elnöki megnyitó Murányi Kálmán kerü-
leti fóesperes  indítványa folytán  saősserint jegyső-
könyvbe vétetni és a helyi érdekű lapokban 
kőssététetni határoltatott; egyben pedig elnök-
nek elismerő kőssőuet silvaatátott. 

A mult gyüléa jegysóköoyve felolvastatott 
és szószeriot elfogadtatott  a a hűen megirt 
jegyzőkönyvért Pálosi Géss jegyzőnek köszönet 
mondatott. 

Majd as elnök a tagok figyelmébe  ajánlotta 
az Orsságoa katb. tanilói segély-egylet ügyét és 
a tagokat belépésre buzdította. 

A tagsági dijak a Jelen lévő tagoktél be-
•sedettek. Ezután elnök a királyi tanfelügyelő-
ségnek 1406. számú átiratát olvasta rel a tüdó-
ée gégebeteg tanítók névsorának őiaseállitása 
végett. 

Igen nagy örömmel jelöltetett, hogy körűnk 
tanítói kőit hála Istennek ily beteg ninos. 

Most Salló Albert ssögödi kántor-tsnitó 
siavalta „Rákóosy" os. költeményt Vajdától. A 
hstáaoaan előadott ügyes aiavalatért jogysóköny vl 
köszönet saavaitatott. 

Indítvány terjesztetett be a tanítók napi 
és fuvar  dija dolgában Palános Sándor által. 

Béasletesen ismertette, hogy as Uíjonnan 
felállított  járási ssámvevók a tanítóknak a gyű-
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léuk alkalmával addig ai iskola-fentartó  kösaé-
gek állal fizetett  fuvar  ia napidíjat megoehéx-
ményelték ia kirí a gyűlést, hogy ea ügyben 
ai illetéke» hatóságaál keresseo jogorvoslást. As 
iűditviny elfogadtatott  és a kir. tanfelügyelő 
ajánlatára elhatároztatott, bogy elnök ea ügyben 
terjesasen kérést be ax alispánhoz. 

Miután a jövő gyűlés helyéül Csikssenl-
tsmáa kijelöltetett is tárgysoroista megállapitla-
tott a tanltlaok sártkörü bírálata ejtetett meg. 

Uindkit tanítás ngy a kijelölt, mint a 
többi réautvevő bírálók által teljesen sikerültnek 
mondatott. As Iskola osilsserü is a kívánalmak-
nak teljesen megfeleli  berendeziseirt pedig 
Csikkaresfalva  kössig elöljárósága és iskolsssi-
kéaek jegyzőkönyvi köszönet szavaitatott. 

Elnök a fitiaateleodi  pspságnak, kir. tau 
felögyelőnek,  a megjelent érdemes vendégeknek 
ia a tagoknak megköszönve a szíves megjelenést, 
as Slést fél  kii érakor besárta. 

Innen a gyűlés tagjai teljes Bsimbau Király 
Jdsaef  vendéglőjébe mentek köaebidre, hol diesé-
retére legyen mondva a bází gazdának igen 
isletes ebéd élvezetében voll réssé mindenkinek. 

A sok ssip pohárköszöntő közül egy igen 
megragadta as összes jelenlevők figyelmét,  s 
midén Ranes János esperes-plebénos az ó jósé' 
gos eiivéből jövé, mily megható érsikenységgel 
kössöntötte fel  Ferenci Jóasef  tanítói, ki a mai 
napon tanítói működésének 25-ik évét töltötte 
be. Lelkesült jóakarattal kiáltá mindenki as 
éljent. 

Édes Jósaink, ki a megszokott szerénység-
ből Ily titokban ünneplid életed e nevezetes 
évfordulóját,  ki a mai nemes munkáddal is mind 
nyájnnkat elragadtál, fogadd  tőlünk, szerető kar-
tilsaidtól aa igaz elismerés irdem koazomját. 
Élj igen soká boldogság és teljes megelégedés 
ben saép családod, a katbolikus nevelésügy és 
mindnyájunk igas örömére !• Ad multoa annos I 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezés. Szérhegyi Fülöp F. József 
állatorvost a D. kir. fOldmivelésügyi  miniszter 
84378. sz. slatt a bábolnai katonai ménes inté-
zethez állatorvos gyakornokká nevezte ki. Gra-
tulálunk. 

— Bsküdtblróságl elnöki kijelölés. 
A csíkszeredai kir. törvényszékül! szervezett 
esküdtbíróság elnökéül az 1906. év hátralevő 
részére Oyslokay Sándor kir. törvényszéki el-
nOk Jelöltetett ki. 

— Eljegyzés. S á n d o r Árpád es. és 
kir. kamarás, Budapesten állomásozó huszárfő-
hadnagy, Ozv. Sándor Lászliné tia, megyénk 
egyik legrégibb és legtekintélyesebb ősi primőr 
családjának sarja, eljegyezte liptó-szent iványi 
Szent-Iványi L&szlA zemplén-m egyei nsgy bir-
tokos szép és ritka műveltségű leányát, Carolát. 
Fogadják Őszinte üdvözletünket. 

— Meghívó. A esiksomlyAi rém. kath. 
tanitiképzS-intézet tanári kara és iijnsága az 
intézet védőszentje szent Ocilia tiszteletére 
1905. november hA 86-án d. e. 11 ArátAI kei-
dődöleg a gyakorló iskolában ünnepélyt rendez 
a következő műsorral: 1. Nyitány „L. Luci-
azbAl" Donizettitől; az ifjnsági  zenekar. 9. Ün-
nepi beszédet mond az ifjnsági  OnképzőkOr el-
nOke. 9. Éaek Szent Ceeiliáröl; az ifjnsági 
énekkar. 4. Kisfaladi  Károly .Karácsony éj' 
czimA népregéjét szavalja Bodó Lajos IV. éves. 
&. .A celli baeso* ezimfl  melodrámát harmó-
nium ás ének kísérettel elSadja Ambrus István 
IT. éves. Harmoaiamon kiséri Sárosy Albert 
IV. éves. 6. AllegrO assai „Traviatá'-ból Ver-
ditől ; ax Ifjnsági  zenekar. Az érdeklődő közön-
séget szívesen látják. Külön meghívókat nem 
ktldlnk ssét. 

— Főispáni beiktatás Saékelyud-
varhelyen. — Folyó hA nov. 17-én délelőtt 
kezdették meg Székelyodvarhelyen azt a köz-
gyűlést, melyet s vármegye főispánjánsk  beikta-
tására hivUk Össze. A közgyűlés iránt általá-
nos volt az érdeklődés, de szomorú csalAdás 
lett a vége. Udvarhely vármegye ugyanis insta-
lálL As ellenzék látván, hogy kisebbségben vsn. 
az obstrakezióhoz folyamodott,  azonban este 9 
érakor kifáradva,  kénytelenek voltak abba 
hsgyni s ekkor Ugrón János végre letette a 
főispáni  esküt, óriási zajban és lárvában. 

— Nőegylet! estély. Folyó év deezem-
ber 9 án a csiksomlyói nőegylet műkedvelői 
előadást rendez tánezesal egybekötve Csík-
szeredán a .Vigadó" nagytermében jótékony-
czélra. Hág a műsor, illetve a szerepkiosztás 
nincs véglegesen megállapítva s ezért bővebben 
csak a jOvO számukba referálhattuk. 

— Koós Ferenoa halála. Egy érde-
mekben gazdag munkás, jó Oreg nr halt el Koés 
Ferencz nyug. kir. tanácsos és tanfelügyelőben. 
A napokban hányta le szemét OrOk álomra 
Brassóbsn 78 éves korában. Egy hossza ember-
Öltőn keresztül munkált csOndben, zajtalanul a 
magyarságért, hazájáért. Részt vett a magyar 
szabadságharczban, mint fiatal  ember, azt végig 
küzdOtts s s munka, az alkotás korát csak 
azután kezdette meg. Ismerte az egéBZ ország, 
mint a magyarság s a különösen a székelység 
egyik apostolát. Egész élete munkás küzdelem, 
jó cselekedet volt, s mégis elfeledték,  még mi-
előtt meghslt volna. Most halála után tudjuk 
csak meg, hogy ki volt. Így szokott lenni. 
Életrajza rOviden : 1827-ben született Magyar-
régenben. Iskolai tanulmáuyait és a jogot is 
Marosvásárhelyt végezte. Ekkor jött a szsbad-
ságharcz. Részt vett benne, honvéd lett s külö-
nösen a temesvári nagy csatában és más ütkö-
zetekben mindenütt ott volt. A szabadságharcz 
végeztével 1856 bm bukaresti magyar ev. ref. 
pap lelt és itt kezdődik tulajdonképpen az ő 
mnukásaága, eltekintve, bogy egyháza telvirá-
gozáaa érdekében fáradhatatlanul  küzdött, mond-
hatni apostola lett az idegenbe szakadt magya-
roknak. 8iitotta, ápolta, erősítette az oláhság 
által elidegmedő honflaink  szivében a magyar 
érzést. 15 évi munkássága uláu megvált egy-
házától — emlékét a bukaresti magyarok tisz-
telettel őrzik, alkotása pedig kárba nem ve-
szeti. Azután 1870-keu a mármarosszigeti áll. 
tanítóképző tanára, majd a dévai tanítóképző 
igazgatója lett. Végül S/eben és BI 'SBSÓ várme-
gyék tanfelügyelőjévé  neveztetett ki és a tan-
ügy teréu sserzeti érdemei elismerésül kir. ta 
nacsosi érmet kapott. Nyugalomba vonulása 
után Brassót választotta pillenőjének, de ott is 
mindig élete utolsó napjáig a székely társaság 
buzgi elnöke volt, még akkor is munkált, mi-
dőn az öregség nehéz kórja szobájába szorí-
totta. De nemcsak mint küzdő munkás ember, 
hanem mint irodalmi férfin  is, hagyott maga 
után nyomokat, kél nevezetes munkája van, 
egyikének czime: „Történelmi dolgozatok a ma-
gyar és román nemzet viharos korszakából", 
a másikának czime: „Emlékeim". Az első kü-
lönösen történelmi becsű munka, nagyon érde-
kes és becses történelmi adatokat tartalmaz 
a Makk-féle  összeesküvésről. A másik is sok 
édes vis»za emlékezési tartalmaz sz ö nemzeti 
küzdelméről. Azonkívül számos müve jelent 
meg a nap! sajtóba. Sokat lordilott az olasz 
irodalomból is magyarra. Az egész magyar 
sajtó tiaztelt s a szeretet hangján emlékezik 
meg róla és méltatja érdemeit, munkásságát. 
A temetése nagy részvét mellett ment végbe 
Brassóban csütörtökön az ev. ref.  egyház szer-
tartásai mellett. Emléke élni fog. 

— Műkedvelői előadás. A csíkszere-
dai ifjúságból  alakult műkedvelők folyó  év de-
czeaber hó 1-én a .Vigadó" nagytermében elő 
adják: .Bukow, a székelyek hóhéra, vagy a 
Madéfalvi  veszedelem* czimü 4 lelvonásos tör 
ténelmi színmüvet. A próbák már hetek óta 
folynak  és nagyban készülnek rá. Az előadás 
ntán téncz lesz. Az ünnepély tisztajövedelme 
az épitendö csíkszeredai róm. katb. templom 
javára fogják  fordítani.  Érdekesnek ígérkezik 
ez a műkedvelői előadás s a sikerében annál 
inkább hiszuük, mert az előadás iránt nagy az 
érdeklődés és a színmű, melyet ritkán ssoktak 
előadni, a madéfalvi  veszedelmet tárgyalja. A 
szerep beosztás a kővetkező: Bukow, Zöld Fe-
rencz ; Karalto, Bukow hadsegéde Éltes Károly; 
Lázár Imre, Barabás Béla; Zöld Péter (pap) 
ifj.  Balázs Ignácz ; Bocskor (psp), Merza Gyula ; 
Kaszás, Újfalvi  László; Pali szolga, Hajnód 
László; Endesné, Orbán Ilka; Lázár Imréné, 
Sprencz Olga; Laczi, Lázárné fla  Horváth Fe-
rike ; Rózsi, Kaszás leánya Orbán Anuuska; 
ítélő mester, Balázs Nelli; Sikó pap, Kovács 
András, 

— Sainésset. A .Székely Nemzet" írja, 
hogy Sepsiszentgyörgyön Fehér Károly színtár-
sulata kiválA erőkből összeállított társulatával 
ott mükódik állandA telt ház mellett, színre 
hozva a legnjsbb opereit dsrabokat is. Thalia 
papjait mi is várjuk, mert daczára a sok mu-
latságnak, előadásoknak, egy jól szervezett 
színtársulatot mi is szeretnénk élvezni. Beméi 
jük, hogy rövid idő slstt vágyunk teljesül. 

— UJdivatu rablás. Csikszentmiklds 
és Szépviz közötti uton történt folyó  hó 17-én 
este, hogy egy árlstlsu báránykát elrabollak. 
Ez még nem volna felette  nagy újság, hanem a 
módja érdekes a rablásnak. Ugyanis a pásztor-
fiuk  a juhokat hajtották haza a mezőről. 
Szembe jött szekéren ülve három idegen férfin, 
kik a juhok kényelméért lovaikat megállították 
s a mellettük elvonuló birkák kOzIll néhányat 
megemelgettek. A nagyobbakat ó. m. I. nem 
bírták fOl  a szekérre, hát talállak egy kis disz 
két. Ezt — ngy a szekérről lehajolva — ma 
gakhoz emelték s vele tovább hajtottak. Sze-
rencsétlenségükre lovaik ismeretesek voltak, 
mert szentmiklósi embertől vásárolták s igy sz 
„Éveg Antal* társaságában - talán Ajnldvn 
— elfogyasztott  hsgymás-lokány nem fog  friss 
és jó egészségükre válni. Erre s csendőrségnek 
még szón este gondja volt 

— A gazdasági egyesület gyűlése. 
Csik vármegye Gszdssági Egyesülete, mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság igazgató 
választmánya folyó  hó 29-én d. e. 9 órakor 
kezdődőleg a vármegyeház kisebb termében 
ülést tart. Az ülés tárgyai: 1. FOldmivelésügyi 
m. kir. miniszter értesítése srról, hogy Jakab 
Márton csikzsögOdi lakós birtokát miutagazda-
sággá fejlesztette.  9. Vármegye törvényhatóságá-
nak a faiskola  felügyelői  állás betöltése tár-
gyában kelt határozata. 3. Vármegye alispánja 
megküldi a székelyföldi  kirendeltség értesítése 
a házi ipari tanfolyamok  rendezése tárgyiban. 4. 
Országos magyar gazdasági egyesület megke-
resése az irint, hogy a mezőgazdasági szak-
kérdésekben jártas egyének mint szakértők az 
egyesület területén működű bíróságoknak be-
jelentessenek. 6. Ugyanannak megkeresése a 
szövetségi nsgy gyűlésbe 6 tagnak kiküldése 
iránt. Székelyföldi  kirendeltség 6. értesítése 
srról, hogy a földmives  iskolánál felállítandó 
baromfitelep  czéljaira az egyesületnek utalvá-
nyozott 3800 korona a földmives  iskola igazga 
gatóságához átutaltatott. 7. Értesítése arról, 
bogy az 1903. évben kiosztott vetőmagvakon 
engedett 30 százalékos árkedvezmény lejében 
768 kor, 97 fillér  engedélyeztetett. 8. A legelő 
javításokra engedélyezett 7500 kor. államse-
gélyről a számadások beterjesztésére felhívás. 
9. Értesítése arról, hogy az 1905. évre az egyesü-
let részére 1800 kor. államsegély utalvá-
nyoztatott. 10. Értesítése, hogy az egyesületnek 
azt a kérelmét, mely szerint a iöldmives iskola 
czéljaira átengedett javak fejében  állandA évi 
állam segély adassék, kellő jogalap hiányában 
teljesíthetőnek nem találta. 11. Közli a baromfi 
telep felszerelése  és benépesítése tárgyában a 
földmives  iskola igazgatőságához intézett át-
iratát. FolyA ügyek. 

— Hangverseny. Badler Antal pengető 
hangszereken folyó  1905. évi deczemher hó 3-ik 
nspján a „Kossuth'-szálioda nagytermében nagy-
szabású hangversenyt tart, teritett asztalok és 
2 korona belépti dij mellett. A tiszta jövede 
lem egy részét a helybeli szegény gyermekek 
felruházására  fogja  fordítani.  Éidekes műsort 
állított össze, minthacsak valami olasz művész 
adna hangversenyt. Hogy log sikerülni, majd a 
közönség elbírálja, de mindenesetre uj és eddig 
náluuk nem igen hallott hangszereken játszik, 
mit a műsor bizonyít. 

— E l s z á m o l á s . Az újonnan alakult csík-
szeredai 82-ik szabó szakcsoport által november 
5-én rendezett tánczestély összes bevétele 327 kor. 
HÜ fillér,  kiadás l'.IO kor. 2U  fillér,  maradt tisztu 
jövedelem 137 kor. 60 fillér.  Feliilfizettek  : Hercz-
burg Károly 50 korona, Darvas Béla 8 korona, 
Dóczy János 5 korona. Adler István 3 korona 
40 fillér,  Dr. Bocskor Béla 4 korona, Sprencz 
Hugit, Biró Dénes, Dr. Veress Sándor, Fekete 
Vilmos, Vécsei Gábor 2—2 koroua, Borsai Mór 
1 kor. 40 fillér,  Fried Saiuu, Tompos Pál, Darvas 
Gábor, Menyikún János, György János, Xugy Ist-
vánné. Rudics István, Jakab Ferencz, Gvönös 
Gyida 1—1 korona, Szopos Domokos, Murányi 
Kálmán, C'sató János, X. X., Borsodi Géza, Deme-
ter Dávid, Vántsa Balázs, Koreniczn Rezső, Anda 
Péter, György Sáudor, Rancz János, Töjke József, 
Székely Ödöu, Jnjicsó Béla, Bruszt István, X. X., 
Jánosi Antul, Rancz Imre, Vécsei Sándor, X. X., 
Timár József,  Wergel Ferencz, Dóczy Kálmán, 
X. X.. X. X., Kolombán József,  X. X., Fosztó 
Ézsaiás, X. X., Juncsó X., Barta X., Bordó Béla, 
Hunter Géza 40—40 fillért.  Fogadják ugy a fcliil-
lizctők, valamint a megjelentek és szereplők a ren-
dezők köszönetét. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy 
sok család tévedésből nem kapott meghívót, miért 
a rendezőség ezúton kéri a szíves elnézést 

— A székelyek érdekében. A Buda-
pesti Székelyek Segély- és önképző Egylete 
czéljánl tűzte ki a Budapesten tartózkodó mint 
egy háromezer székely iparos, szolgalegény, 
szolgálóleány és más társadalmi állású széke-
lyek segélyezését, díjmentes elhelyezését és ne-
velését ; ezek számára akar a fővárosban  egy 
társadalmi otthon megalapítása által jogi, anyagi 
és erkölcsi védelmet biztosítani. Az egylet ez 
nton is felhívja  a magyar társadalmat, hogy 
támogatásával mozdítsa elő a szenvedő szé-
kelyek pártfogását.  — A hazafias  mozgalom a 
székelyek kivándorlásának csökkentésére is 
irányul elsősorban, de akcziójában felöleli  mind 
szon bajok orvoslását, a melyek oly súlyosan 
nehezednek a székelység vállaira. 

— Drágaság. Ne csodáljuk, ha a fővárosi 
lapok panaaskoduak a drágaság miatt, mikor itt 
náluuk is ugy a fa  — ml pedig bőven van me-
gyénkben — mint a terményáruk nagy mérték-
ben drágulnak. A gazdasszonyok álmélkodva 
hallják a pisoii árak fölmenetét.  Nem tudjuk, 
hogy ml okossá, van-e, nlncs-e befolyással 
politikai hslyset rá, de ex nem lehet oka, leg-
feljebb  a tojásra, a mennyiben most a főispáni 

installáosiók ünnepélyesebbé tétele nem taraoak 
durrogások, hanem kicsi ártatlan tojások kotyo-
gása mellett történik. Ha ily mértékben emel-
kednek különösen a söldaégáruk, el nem gondol-
ható ml less tavaura. 

— Török A. és Társa. Nagyon könnyű 
kitalálni, hogy a különböző osztályaorsjegy-fSel-
árusítók közül miért tűnik ki önkénytelenül a Tö-
rökezég. kiváló nagy szerencséje és előzékeny üz-
leti érintkezése folytán,  melyet minden egyes ve-
vőjével szemben tanúsít, mindinkább e bankházhoz 
tereli a negy közönséget. Ennek következtében e 
czég hazánkban a legnagyobb osztályaorsjegy üz-
lettulajdonos s igy a legtöbb sorsjegyet hozza for-
galomba.Ezen czég szigorúan őrzött tekintélye fen-
tartása érdekében minden elkövet, hogy vevőit min-
den irányban kielégitse. Egyedill a moat véget ért 
16. osztály sorsjátékban Török banhház börülbelül 
1 millió 800,000 korona nyereményt fizetett  ki 
vevőineinnk és n sok hálanyilatkozat is igazolja 
ezen bankház rendkívüli nsgy szerencséjét, azon-
ban e czég szigorú titoktartásból nem közli a nye-
rők neveit. Ellenben m&r ismételten közzétett és 
tényeken alapuló nyeremény kimutatásaival megis-
mertette a közönséget ama ezrekre rugó nagyobb 
és igen nagy nyereményekkel, melyeket nála nyer-
tek. Mindezek alapján szívesen megragadjuk az al-
kalmat, hogy Török A. és Társa bankházát, mely-
nek Budapesteu Teréz-körut 46. szám alatt van a 
löiizlete, fiókjai  pedig Váczi-körut 4., Muzeum-körut 
11. és Erzsébet-körut 54. alatt, mindenkinek leg-
jobban ajánljuk. Az I- húzása már csütörtökön és 
pénteken f-  évi november hó 23. és 24-én lesz. A 
sorsjegyek árai 1 /, 12 korona, '/> = 6 ko-
rona, ' / , - - 3 korona, Vs - - 1 korona 50 fillér. 
Aki tehát az osztálysorsjátékban részt akar venni, 
fordulyon  bizalommal Török A. és Társa bank-
házához Budapesten. 

Legújabb. 
A „Csikl Lapok" eredeti táviratai. 

Budapest, nov. á l . d.~n. 4 óra ZO perez. 
Csikszereda, nov 21. d. u. fi  óra 30 perez. 

Ujabb leirat Pestmegyéhez. 
A belügyminiszter ma ismét leira-

tot intézett Pestmegye törvényhatósá-
gához kijelentve, hogy Fazekas Ágos-
ton főjegyzőt,  kit állásától felfüggesz-
tett, Dubráviczky László tiszteletbeli 
jegyzővel helyettesitteti. A leirat vétele 
után Fazekas főjegyző,  kijelentette, 
hogy a főjegyzői  teendőket ezután is 
vinni fogja,  mivel a törvény nem ad 
jogot a miniszternek helyettese kine-
vezésére; azonban jelentést tesz erről a 
legközelebbi közgyűlésnek és ettől várja 
a további intézkedéseket. 
Törökszentmiklósi mandátum.* 

A kurai ma foglalkozott  Somogyi 
Aladár törökszentmiklósi mandátuma 
ellen immár másodszor benyitott peti-
czióval. ítélet hirdetésre azonban nem 
került sor, mert a tárgyalási elnök tu-
datta, hogy Somogyi ismét lemondott 
mandátumáról; ennélfogva  az összes 
költségekben elmarasztalták a peticzió-
nálókat. A törökszentmiklósi kerületben 
tehát harmadszor is lesz választás. 

Kizárás az egyetemről. 
A budapesti egyetem tanácsa Vágó 

Béla szocziálista bölcsészettan hallgatót, 
ki az egyetemet és tanulótársait nyom-
tatvány utján megsértette, Magyarorszá-
got gyalázta, az egyetemről örökre ki-
rekesztette. 

Gyilkosság az utczán. 
Nagybecskerekről jelentik, Zamu-

rovics Blanka nevű fiatal  urileány az 
utczán agyonlőtte rágalmazó barátnőjét, 
Tóth Piroskát. 

Hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a Kászonujfalu  közbirtokos-
ság tulajdonit képező 8660 k a t hold 
területen a vadászati-jog 1 9 0 5 . é v i d e -
czember hó 12-én d. e. 10 órától 
kezdődőleg árverés ólján a községházánál 
6 évre haszonbérbe adatik. 

Kászonujfala,  1906. nov. 19. 
Szaniszló Kálmán, Péterfl  Lajos, 

körjegyző. kSxségl biró. 

B i r ó J á n o s 

beltelek a Rákóozi-
ntoaában — szabad-
kézből eladó. Érte-
keshetni lohat 

tulajdonossal. g_g 
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n . Terv eset. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszentpéter róm. katb. egyház-

megye és az ezt alkotó Csikcsomortán 
Csobotfalva,  Várdotfalva  és Taplocza köz-
ségek eladják, nyílt árverésen a m kir. 
földmivelésttgyi  miniszter nr 63139/904 
számn rendeletével megadott engedély 
alapján, B Csikcsobotfalva  község II. határ-
rész „Bálványos - nevű fenyves  erdőrész 
. A " Uzemosztály 3 ,4 . és 5. számú tngjsiban 
valamint „B* Uzemosztályában Összesen 
mintegy 5905 kat. holdon tövön álló és 
kihasználásra alkalmas Összes iát, (Lucz-
fenyő-Abies  excelsa; szórtan mintegy 
0.5—l'/t-nyi jegenye fenyő  Abies peeti-
nata és egyes bükkfák),  melynek fenyő 
haszonfa  tömege részletes felvétel  alap-
ján 634945 00 köbméterre van becsUlve. 

As eladás czéljából f o l y *  1 9 0 5 . 
tv  • • r e a s b e r b é 97-én  d é l e l f i t t 
8 á r a k o r a Csikszentpéter róm. kath. 
egyházmegye plébánia-hivatalában Csik-
somlyón zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalá-
sával egybekötött nyilvános szóbeli árve-
rés, vagyis ajánlati versenytárgyalás fog 
megtartatni. 

Kikiáltási á r : az „A" Uzemosztály 
3. tagjában korábbi fahasználatból  vissza 
maradt és eladás tárgyát képező Összesen 
mintegy 23159 köbméter haszonfatö-
megre vonatkozólag ötvennyolcezer egy 
száz (58,100) korona; 

az „A* Uzemosztály 4. és 5. tagjá-
ban, valamint a ,B* Uzemosztályban (Ro-
mániához szakadt rész) eladás tárgyát 
képező (feszesen  mintegy 611786 köb-
méternyi haszonfatOmegre  vonatkozólag 
Egymillió iiyolcszázharoiinczölezer nyolc-
száz (1.835,800) korona; 

vagyis az „A* Uzemosztály 3, 4. és 
5. tagjában és a ,B" Uzemosztályban 
eladás tárgyát képező mintegy 634945 
köbméternyi Összes haszonfatOmegre  vo-
natkozólag egészben Egymillió nyolcszáz-
kilencvenháromezer kilencszáz (1.893,900) 
korona. 

Kihasználást időtartam az „A." Uzem-
osztály 3. tag fakészletére  6 (hat)év, az „A" 
Uzemosztály 4. tag, 5. tag és a „B" Uzem-
osztály fakészletére  pedig 15 (tizenöt) év. 

A szóbeli árverés elsősorban az „A" 
Uzemosztály 3. tag fatömegére  kttlön, 
azntán az*'„A" Uzemosztály 4. tag, fi.  tag 
és s „B" Uzemosztály fatömegére  egytttt 
B végül az „A" Uzemosztály 3, 4. és 5. 
tag és „B" Uzemosztály egész fatömegére 
együttesen fog  megtartatni. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
az árverési bizottság elnökéhez zárt Írás-
beli ajánlatok is benyújthatók. 

Az Írásbeli ajánlatok ellátandók sza-
bályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár 
lO°/o-át tevő bánatpénznek, illetőleg óva-
dékképes értékpapíroknak a csíkszeredai 
ni. kir. adóhivatal pénztárában történt 
letétbe helyezéséről szóló nyugtával; az 
Írásbeli ajánlatokban a megajánlott vételár 
számjegyekben és betűkben is kifejezve, 
a jelen faeladási  hirdetmény harmadik 
bekezdésében (a kikiáltási árnál) közölt 
részletezéssel matatandó ki és pedig: 

1. az „A" Uzemosztály 3. tag fatö-
megére kUlOn; 

2. az „ A ' Uzemosztály 4. tag, 5. tag 
és „B* Uzemosztály egyUttes fatömegére 
kUlön ; 3. az „A" Uzemosztály 3, 4. és 5. 
tag, valamint a „B* Uzemosztály egyUt-
tes fatömegére  kttlön. 

Kttlön írásbeli ajánlat tehető egye-
dül az „A" Uzemosztály 3. tag fatöme-
gére ; úgyszintén az „A* Uzemosztály 4. 
tag, 6. tag és a „B" Uzemosztály egyttt-
tes fatömegére  is. 

Az Írásbeli ajánlatokban ki nyilat-
koztatandó, hogy ajánlattevő az árverési 
általános és a szerződési részletes feltéte-
leket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételek-
tői eltérő, vagy azokba Ütköző kikötése-
ket tartalmazó ajánlatok vagy mellőztet-
nek, vagy a megajánlott vételár a meg-
állapított általános árverési és szerződési 
feltételek  szerint vétetik számításba, illetve 
fogadtatik  el s ebben ajánlattevő feltét-
lenttl megnyugodni tartozik. 

Bánatpénzzel el nem látott ajánlatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Utóajánlatok, vagy későn érkezett 
ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alul nem 
fog  eladatni. 

As erdőre vonatkozó részletes térrajz 
és becslési kimutatás, valamint as álta-
lános árverési és részletes szerződési fel 
tételek a m. kir. járási erdőgondnokság 
irodájában Csíkszeredán és az egyhác-
megye elnökénél a csiksomlyói plébánia-
hivatalban megtekinthetők. 

Kelt Csikvárdotfalva,  1905. okt. 3. 

Murányi Kálmán Gsiszer Pál 
lőesperes-plebános, gondnok, 
efcyh.  tanácsi elnOk. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikvárdotfalva  közbirtokosság ne-

vében alólirtak ezennel közhírré teszik, 
hogy a birtokosság tulajdonát képező a 
Fejszó és Melegpatak mentén lévő kOz-
legelőn, mely a szeredai vasútállomástól 
mintegy 5 kilóméter távolságra fekvő  s 
közvetlen az Udvarhely megye felé  vezető 
állami at mentén s nyiladékokkal körtll-
határozott területen található összesen 
mintegy 2301 m' gömbölyű laczfenyő 
haszonfa  8760 kor., i rva: Nyolczerhét-
százhatvan korona kikiáltási árban 1 9 0 5 . 
évi deczember 16-án d. e. 9 óra-
k o r a községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen szó és zárt Írásbeli aján-
latok mellett a legtöbbel ígérőnek el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénz képpen az árverést vezető bizott-
sághoz leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írás-
beli zárt ajánlatok szintén 10 Bzázalék 
bánatpénzzel vagy megfelelő  ovadékké-
pes értékpapírral látandók el és abban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Utóajánliitok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdőség fatömege  becsértéken 
alul eladatni nem fog.  Az árverési felté-
telek és becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a község elöljáróságánál a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

CBÍkvárdotfalván,  1905. november 20. 
Pálffy  András Márkos Dénes 

kjző. 1—£ blrő. 

hogy a nevezett birtokosság tulajdonát 
képező „Sugó feje"  nevü erdőrészben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 
vágás területen 30*7. k. holdon megbe 
csQlt 6927. m' gömbölyű luczfenyö  ha-
szonfa  és 748 m' kéreg 32670 korona 
azaz harminozkétezer hatszázhetven ko-
rona kikiáltási árban Csikszentkirály 
községházánál 1906. év január hó 
4-én délntán 2 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen szó- és zárt írás-
beli ajánlatok mellett a legtöbbet ígé-
rőnek el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10°/°-a bánatpénz 
képen az árverezést vezető bizottság-
hoz leteendő. 

Az I koronás bélyeggel ellátott 
írásbeli zárt ajánlatok szintén lO'/o bá-
natpénzzel, vagy megfelelő  óvádékké-
pes értékpapírral látandók el és abban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Valamint az erdő fatömege  becs-

értéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a cs.-
sztkirályi elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1905. nov. 17-én. 
Simon Ádám, Albert Béni, 

bíró. 1—3 jegyző. 

Sz. 1 7 1 4 - 9 0 5 . 

Faeladási hirdetmény. 
A kászonujfalvi  közbirtokosság nevé-

ben alólirottak közhírré teszik, hogy a 
nevezett birtokosság a tulajdonát képező 
,Boér-patak" nevU erdőrészben m. kir. 

földmivelésUgyi  minister nrnak 9398/905. 
számú rendeletével megadott engedély 
alapján felmérés  szerint 21 k. holdon 
található és becslésszerint mintegy 3227 
m' gömbölyű luczfenyö  haszonfát  és 379 
tn" luczfenyö  kérget tartalmazó készletét 
13480 (tizenháromezer négyszáznyolczvan) 
korona kikiáltási ár mellett Kászonujfalu 
községházánál 1906. évi deczember 
hó 9-én d. e. 10 órától kezdődőleg 
megtartandó nyilvános árverésen szó és 
írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
Ígérőnek el fogja  adni. 

A kikiáltási ár 10 •/o-a bánatpénz 
képpen az árveréBt vezető bizottsághoz 
leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel elátott Írás-
beli zártajánlatok szintén 10 százalék 
bánatpénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el és abban ki-
jelentendő, hogy ajánlattevő az árveréai 
és szerződési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  e l ; 
valamint az erdő fatömege  becsértéken 
alul eladatni nem fog. 

Az árveréai feltételek  és a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok az elöljáró-
ságnál megtekinthetők. 

Kászonujfalu,  1905. november 16. 
Szaniszló Kálmán, Péterfl  Lajos, 

körjegyző 1—S kOzségl blrő 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentkirályi közbirtokosság 

nevében alulírottak közhirré teszik, 

Sz. 1500- 905. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a csikbor-

zsovai közbirtokosság tulajdonát képező, 
Csikszépviz község határában fekvő 
.Hegyes havas" dUllöben, „Czigány-
patak" és „Peltenics nagypatak" nevü 
erdőrészekben összesen mintegy 350 3 
k. h. területen álló és kihasználásra 
alkalmas mintegy 25.832 köbmre be-
csült fenyő  haszonfa  eladása czéljából 
folyó  évi deczember hó 16-ik nap-
jának délelőtt 10 órakor Csikbor-
zsova községházánál zárt írásbeli aján-
latok tárgyalásával egybekötött nyilt 
szóbeli árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 114.842 korona 50 
fillér. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  kikiáltási áron alul nem 

fog  eladatni. 
Az általános és részletes árverési 

és szerződési feltételek  megtekinthetők 
a csikborzsovai közbirtokossági elnöké-
nél. Az erdő állapotára vonatkozó rész-
letes adatok megtekinthetők Csíkszere-
dában a m. kir. jár. erdőgondnokság 
irodájában. 

Csikborzsova, 1905. nov. hó. 
Kelemen, Kovács Simon, 

b. jegyző. 1—8 birtokossági elnök. 

pénzt az árverés megkezdése előtt a vá-
rosi pénztárnál készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírokban lefizetni  s az er-
ről kiállított nyugtát vagy elismervényt 
az árverező bizottságnak bemutatni. 

A részletes árverési feltételek,  vala-
mint a szerződési feltételek  a városi jegyző 
irodájában a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1905. november hó 14. 

Árpa Lajos 
2—3 h. polgármester, v. jegyző. 

Sz. 1582 905. k. i. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város zárt ajánlat-

tal egybekötött nyilvános Bzóbeli árveré-
sen bérbe, illetve albérletbe adja 1906. 
év január hó 1-től 1907. év deczember 
hó 31-ig terjedő időre a jogosítványát 
képező ktllpiacz, belpiacz helypénz sze-
dési, mérlegdij szedési, borital és husfo-
gyasztási, valamint fogyasztási  adópótlék 
szedési jogút. 

Az árverés napja 1 9 0 5 . é v d e -
czember hó 3-ának délelőtt 9 
Órájára Csíkszereda város tanácsának 
hivatalos helyiségébe tUzetik ki. 

A kikiáltási árak : 
a) A belpiacz után 5000 kor. 
b) A külpiacz után 5000 kor. 
c) A mérlegdij után 70 kor. 

összesen : 10070 kor. 
d) A borital, husfogyasz-

tási adó és fogyasztási  adópót-
lékok után 18100 kor. 

Mindösszesen: 28170 kor. 
azaz Huszonnyolczezer százhetven koro-
nában állapittaatnak meg. 

Erről az árverezni szándékozók oly 
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az ár-
verésen résztvenni kivánók tartoznak a 
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő bánat-

Hirdetés. 
A csík vármegyei kászonalcsiki járás-

ban a járási tiszti orvosi állás megüre-
sedvén, arra helyettes főispáni  minőség-
ben a pályázatot a vármegyei ügyviteli 
szabályzat 2-ik szakasza értelmében ki-
hirdetem. 

Folyamodó köteles hitelesen kimu-
tatni, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9-ik 
szakaszában a kihirdetett állásra előirt 
minősitménynyel bír. 

Az állás javadalmazása 2000 kor. 
tiszti fizetés,  420 korona lakáspéns éa 
600 korona utiátalány. 

A vármegyei Ügyviteli szabályzat 
4-ik szakasza értelmében felvett  pályá-
zati folyamodványok  az ott előirt módon 
hozzám a folyó  évi november hó 
30-ig felterjesztendők. 

Csíkszereda, 1905. november 3-án. 

2 - 2 
Becze Antal, 

alispán, helyettes főispán. 

i É R T K S I T ÉH! 1 

J  • C 7 
Alulírott van szerencsém Csík 

szereda város és vidéke n. 
é. szénfogyasztó  közönségét ér-
tesíteni, hogy itt Csíkszeredá-
ban, Kossuth Lajos-n. (Trohán 
József  úr kereskedése mellett) 
egy L osztályú i i • 

BAJOB ERDEI 

bükkfaszén 
raktárt rendeztem be, mely-
nek kifogástalan  minőségéért 
mindenkor felelek.  = .c—a 
Szénkészletemet nagyban éa 
kicsinyben bocsájtom a szén* 
fogyasztó  közönség rendelke-
zésére. mely kapható 1 kilo-
grammos csomagokban is. — 
Házakhoz kívánatra kész cso-
magokban szállítok. Magamat 
és vállalatomat a n. é. közön-

ség jóindulata pártfogásába  ajánlva, maradok 
kész szolgálattal: 

3-8 

Ste l er H e n r i k . 

Tessék egy próba-megrendelést kérni I 

A CSÍKSZEREDAI 

Takarékpénztár Főintézefo 
CSÍKSZEREDÁBAN. 

Fennáll 23 év óta. — Betát 
= állománya másfél  millió. = 

Kőlosönt nynjt jelzálogra éa 
értékpapírokra. 

Leszámítol váltókat. 
Konvertál amortlzácztós és más 
drágább kSlcaSnOket a fél  költ-
sége és utánjárása nélkül. 

Jelzálogos kölcsönöket a fa 
tetszése szerinti Időközükben és 
részletekben tőrleszthetók. 
Kölcsönök kamatlába az összeg 
nagyságához képest minden ke-
zelési és egyéb költséggel együtt 
összesen 5—6 százalék! 

A pénztár Irodái saját hásában 
minden nap délelőtt 8 órától 

I ífltn  miit. 
6 - 1 0 
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I X * • 
* F É R F I R U H A * I 

X X X X ^ pontos készítésre. Kezességet vállal kifogástalan  kiviteléért 
)K Nagy rak tá r t a r t valódi első jó minőségű angol r u h a s a ö v e t e k b e n ^ ^ j ^ 
)j( Pontos és gyors kiszolgálási —| |— Mérsékelt szolid árak 

Megjeyiéfl:  Az állomások neveitál balra fekvő  időadatok felülről  lefelé,  a jobbra fekvő  időadatok 
pépig alulról felfelé  olvasandók. 

U J L f t r p I t o B M ű h e l y I 

T . C Z . ! 

Tan szerencsém Csikszereda város és vidéke nagyérdemű közön-
ségének b. tudomására hozni, miszerint Csíkszeredában, Kossuth-

utczában (Trohán József  ur Üzlete mellett) egy 

I c á t x p i t o s a a o L - C á J n . @ l 3 r t 

nyitottam, hol mindennemű kárpitos munka, u. m. : diván, mat-
ráO, függönyök  és roletták olcsón és jó kivitelben készülnek. 

Főtörekvésem Ieend a m tisztelt megrendelőimet pontos, jó és 
olcsó kiszolgálás mellett magamnak megszerezni. Levél vagy szóbeli 
kérésre vidékre is szívesen kimegyek. 

Tisztelettel: 
1. 2 6 B Ö J Í J . , kárpitos. 

J ó éa t a r t ó s m u n k a ! 

OSZI TRÁGYÁZÁSHOZ 

Thomassalakliszt - i F * 
Stern^^.M.irkB 

védjegy gyei. 
helyesen alkalmazva, minden növénynek legjobb és legolosóbb fossforsavaa 
műtrágyája. Kívánatra aaakmunkákkal éa ár-ajánlattal késaségesen saolgél: 

KALMÁR VILMOS, BUDAPEST 
VL Terés-kSrnt, a. saám. 

A Thomsssalakgyárak, Berlin, vesérképviseléje a magyar korona orsságainak 
területén. V Óvakodjunk a h a m i s í t á s o k t ó l éa figyeljünk  a 
véd jegyre 1 Minden saák ólomsárral és tsrtalom-jelsássel van ellátva. 

18—20 

Gyomorbajban szenYedőknek! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterhelése,  skár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
pedig rendetlen életmód által magáknak valamely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szerezlek, egy kitűnő háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év 
óta ki van próbálva. — Ez nem más, mint sz 

Ullrich Hubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből és a legkitűnőbb jó borból készittetik, erősiti és táplálja 
az ember emésztöszervezetét, elhárít ja az emésztési zavarokat és 

az egészséges vér ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A fentnevezett  Füízeresbornak kellő időben való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy a».t kellő időben használja. A krónikás gyomorbajnál fellépi* 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete ntán azonnal elenyésznek. 

{v7Ólfrllimil9C  a n D a l t kellemetlen következményei, mint a szorulás 
Oít íMlUgUlda kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vérlolulások a májban, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres 
bántalmak) a Fűszeresbor által gyakran igen gyorsan elhárittatnak. — A 
lüszeresbor megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkal-
matlan anyagokat a gyomorból és belekből eltávoliija. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképzödésnek és a máj beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimerítik az embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek uj impul-
sznst ad. — A füszeresbor  fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen nj életkedvet teremt. — Uindezeket számos 
elismerés és hálairat bizonyítja. 

A lüszeresbor palaczkokbao 1 fit  50 krért és 2 frtért  a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszenlmiklós, Karczfalva, 
Kápolnás-Oláhfaln,  Homoród, Dálys, Bőgőt, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
baczon, Tusnád, Báiikfslva,  Csikszentgyörgy, Sósmező, Gyergyószentmiklós, 
Gyergyóditró, Gyergyó-Alfaln,  Gyergyólölgyes, Gyergyőujfalu,  Csikszentmárton, 
Kászon, Parajd, Siklód, Korond, Eléd, Farkaslaka, Székelykeresztnr, Erked 
Felek, Szászkeresztur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, Uiklosvár, 
N.-Ajta, Bölön, Zalán, Csernáton, Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Fűszereskor eredeti minőségben három és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamennyi helyiségbe. 

yiB" Utánzásoktól őrizkedni kell! ^ M 
15-0 Világosan 
ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

fan  szerencsém a nagyérdemű közönség becses tndomására hozni, hogy a Nagy 
• Gynla nr füszerkereskedése  mellett, már meglévő elsőrendű m m n r m m n 

" b o r " b é l 3 7 " - é s f o c L x á t s z -

üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően  egész ojonnan, tíygeoi kosán rendez* 
tem be. — A Hygea szempontjából minden állandó vendégnek kfllön  fiók  ?ao. 
A K Ü L Ö N F I O K -bau van; haj- és bajuszkefe,  baiuszkötő, fésQ,  blok stb. Úgyszintén gon" 
doskodtain arról is, hogy a közös kasznátatbau levő eszközök is mladig tiszták és fertőt* 
lenitvc legyenek minden egyes vendég előtt és után. 

Úgyszintén van szerencsém b. figyelmükbe  ajáalaai magamat, iniat KÉZ- is LÁBÁPOLÓ. 
ILLATSZEREKBŐL elsőrendű jé minőségűeket tartok raktáron. Kaphatók: Fogápoló* 
szerek, miudenucinQ arezszépitő-szereket, Margit- és Dianna-krém, szappan és puaereket-

Midőn mindezekre fölhívom  a n. é. közönség figyelmét,  kérem nagybecsű pártfogá-
sokat, melyet poutos kiszolgálással igyekszem kiérdemelni. Mély tisztelettel 

Mcgreiidclés pontosan teljesittetik! F E K E T E T I L M O S 
el*0 celknegyel bygenUnu, fodiiu  éa (ognQvéM CslkaieredAa. " 11 -SB 

**• ••••»»ee«»te¥>>>e*>«» • • • • • • 
X L A D Ó M J W 

40 családból illő möméhésset 
teljes felszereléssel,  kedvező ár 
és fizetési  leltételek mellett. — 
Bővebbet a kiadóhivatal. 16 -0 

M  U 4 Ut 

Hossznrovó cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartóssága, igen könnyű födóanyag,  olosó áron kapható a 
= BRASSÓI P O R T L A N D CZEMENTGYARNAL. T 
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ADÁS-VÉTELI KERESKEDELMI VÁLLALAT! J1L 

Â nagyérdemű közönség idást és vételt közvetítsen. igen régi óhaja, hogy itt E r d é l y b e n egy 
oly vállalat létesüljön, mely mindennemű 

NagyrabecsUlt közönségünk azon kívánsága, hogy SZOLID ALAPRA TÁMASZKODÓ ily Üzlet létesüljön, teljes métékben jogosult, a 
mennyiben eddig minden eladás és vétel hónapokig, sokszor évekig tartó meddő kutatással járt rengeteg költséggel volt összekötve, a meg-
kívánható eredményt azonban sohasem érte el. — Ugy a vevő, valamint az eladó közönség körében igen nagy ismeretségem lévén, indittattva 
éreztem magamat oly vállalat létesítésére, mely a nagyrabecslllt közönséget a vétel és eladás eddigi áldatlan körülményeitől megmenti. 

Vállalatom kizárólagos czéljául a nagyérdemű közönséget a vételi, valamint az eladási ügyletek körül eddig minden esetben felmerült 
hosszas, meddő kutatásoktól valamint aránytalanul nagy költségtől való megóvást tUstein ki. Alapítottam oly vállalatot, melynek 
működési köre oda irányul, hogy ugy a vevőket, valamint az eladni szándékozókat nyilvántarthassam és ezáltal — igen természetes — 
vállalatom közbenjárása segítségével minden eladás és vétel a legrövidebb idő alatt lebonyolítást nyer, megszabadulunk a nagy 
költségektől s a hosszadalmas tapogatódzás kellemetlenségeitől; ilyen uton ugy a vevő, valamint az eladó félnek  anyagilag csak előnyére válik. 
Í 7 Illlift  íífftmKIrcáfr  ÓO YAPACIrAriAlmi Vállalat" k u ' ö " e czélra berendezett osztálya közreműködésével mindennemű ingatlanok 
M „ U M U U g j l l U A ö G g 6b IVcl t M c U ü l U l l I d l l a l a L földbirtok,  ház, erdő és egyéb telkek vételét és eladását igen 
mérsékelt díjazás ellenében közvetíti; történik pedig az előforduló  adás-vételi ügyletek lebonyolítása akként, hogy az eladni azándé-
kozó birtokosok, valamint a venni akarók rendszeresen nyilvántartott névsora minden érdeklődő pontosan körülirt óhajával kapcsolatosan elő-
jegyeztetvén, igen rövid uton sikerülni fog  két oly ur érintkezését lehetővé tennem, kiknek nálam bejegyzett óhajai teljesen megegyeznek. 

Amennyiben vállalatom fennebb  elősorolt ingatlanok ndas-vételén kívül még termények, gyümölcsök, valamint háziállatok adás-
vételét is közvetíti ; oly birtokosok, kik ingatlanaikat maguknak megtartva, csak terményeiket, vagy nevelt háziállataikat kívánják eladni, velem 
ugyancsak üzleti összeköttetésbe léphetnek ; ezen esetekben is a legméltányosabb díjazás ellenében bonyolítok le minden rám bízott ügyletet. 
Földbirtokok, gyárak, malmok, bányák Stb. bérbeadását is közvetítem. — Ház és földbirtokosok  részére igen előnyös amortizácziÓB 
kölcsönöket eszközlök ki, valamint a már megterhelt birtokokon levő régi, drága kölcsönök ujabbi, olcsóbb kölcsönökre való konvertálása iránt 
is biztos eredménynyel járok közbe. — A nagybecsű érdeklődők névsorát Üzletek, gyárak, malmok stb. adásvételre nagy számba nyilván tar-
tom. OlCSÓ pénzkÖlCSÖnÖket szerzek mezőgazdasági gépek, vagy bármely egyéb tárgyak vétele elősegítéséhez. — A legjobb gyártmányt! 
mezőgazdasági gépeket ajánlom megvételre, továbbá technikai rzikkekben, gépSZljakban és olajokban a legjobb nevü gyárosok 
készítményét; meglevő régi gépek kicserélését kieszközlöm. 

Készpénz, valamint részletfizetés  ellenében pénzszekrények, automobilok, motoros és egyszerű kerékpárok, varró- és Író-
gépek, bátorok, hanqaisrek, faliképek,  vedásifegyversk  valamint ékszerek beszerzését a legkellemesebb feltételek  mellett közvetítem ; házi könyv-
tárak részletfizetésre  történendő berendezését is elvállalom. Bármiféle  itt megnein emiitett birtok, vagy kereskedők részére szükséges áru-
czikkek iránt megbízást elfogadok  és a IsţrBvIdsbb Idő alatt nagyrabecslllt pártolóim minden kívánságának ponto8an teszek eleget. Biztositási ügyle-
teket : élet, tűzkár, baleset szóval mindennemű biztosítás megkötését a biztosítandó fél  érdekei feltétlen  megóvásával Begitem elő. Biztosítások 
vagy az adás-vélel bármely ágazata körül felmerülhető  peres Ügyekhez vagy egyezkedésekhez jogi tanácsadóm közbenjöttét a lehető-
Bégig eredménydus intézkedése és biztosítása mellett elvállalom. — Bármily irányban történendő kérdezősködésre szivesen szolgálok pontosan 
részletezett felvilágosítással,  mely teljesen díjtalanul történik. 

UNIÓ ÜGYNÖKSÉG ÉS KERESKEDELMI VÁLLALAT BRASSÓBAN, KAPU-UTCZA 16. SZ. 
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| Ö t I c o r o s Á ó r t f 
4 küldök egy posta csomag 4 és léi kiló (kb. fiO 

darab) kevéssé megsérült Hnoiu enyhe ? 
I p ipere-szappant | 
* rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rczedu, jázmin lí 
£ és gyöngyvirágból szépen összeválogatva a pénz ír 

előzetes megknljéae esetén vagy utánvéttel, jr 

AUFFENBERG JÓZSEF ü r,2 | 
Budapest , VIII., BezeréJi-utcza 3. szám. Î 

Az Agrár Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Csíkszeredai Fiókintézete 
I PÓTéR CSÍKSZEREDÁN. FÓTÉB. 

Nincs többé iszákosság! j 
A Zoa-por használata után 

amiről ezer meg ezer köszönő-
levél önként bcérki-zett. 

A Zoa-por kávé-, ital-, étel-
VHţry szeszes italban uüliutó 
anélkül. hogy erról az iró tu-
domással birjou. Teljesen ár-
talmatlan. 

A Zoa-por többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a 
tartózkodásról, mert előidézi 
azt a csodahatást, hogy az 
iszákosnak a szeszes italokat 
ellenszenvessé teszi. 

A Zoa oly cseudesen és biz-
tosan hat, hogy azt feleség, 
testvér — vagy leánygyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nél-
kül adhatja és az illeló még 
csak nem is sejti mi okozta 
javulását. 

Zoa a családok ezreit békitotte ki, sok ezer 
férfit  a szégyen és becstclenségtől megmentett 
kik később józan polpárok és ügyes (leletembe' 
rek lettek. Nem keves fiatal  embert a jó utru és 
szerencséiéhez segített és sok ember életét i 
számos évvel meghosszabbította. § 

Kgj- adag ára egy teljes kúrához 10 kor. i 
Szétküldés titoktartás mellett portó- és = 

vámmentesen törtéoik utánvéttel vagy a pénz * 
előleges beküldése mellett. Szállitja: = 

i Anffenberg  J ó s s e í 
g Budapes t , VIII., Bezerédi-utcza B. szám. 

LESZÁMÍTOL 
Váltókat A lehető lep jutá-
nyosabb kamatláb mellett. 

Olcsó jelaálog kölcsönöket 
nyújt földbirtokra  és helyi 
forgalmasabb  helyen fekvő 
kőházakra 47i% a'lapkumutu 
ainortizácziés kölcsönt ad. 

Kölosöntnyajt tőzsdén jegy 
zett értékpapírokra. 

Vesa éa elad értékpapírokat, 
külföldi  péuzeket es értéket. 

Elfogad  takarékbetéteket s 
azokat 4*/0-kal kamatoztatja 
és felmondás  uélkQl fizeti 
vissza. 

9-2Ü 

Elektro-Vitalisőr, 

Dupla Tillanyflelejes  kereszt v. csillan. 
K. B. btí%7. sz. Gyógyít és 

C> felQdit  jótállás meUett kösz-
^ vény, reuma, asthma, (nehéz 
• lélegzés) álmatlanság, fülzúgás, 
W nehéz hallás, epilepsia ideges-
^ ség,étvágytalanság, sápkór, fog-

fájás,  inigron, tehetetlenség, va-
lamint minden idcgbctcgségnél. Azon beteg 
aki WÎ967. sz. készülékein által legfeljebb 
46 nap alatt meg nem gyógyul, azonnal 
visszakapja a pénzét. Ahol mar semmi sem 
haszuált, ott kérciu az én készülékemet 
megkisérelui,i meg vagyok győződve készü-
lékem blMtos hatásáról. 

A kis késsűlók 4 korona, könnyebb 
betegségeknél alkalmazandó. 

A nagy késsűlék 0 korona, idült be-
I tegségeknél alkalmazandó, 
I A központ elárusítóhely szétküld után-
| véttel vagy előleges fizetéssel  a bel* és kül-
I föld  részére. 

| AUFFENBERG JÓZSEF Bpest , 
| 6 - 5 2 VIII., Bezerédi-utcza 3. 

z< 

Telefon  2. Telefon  2. 
| Elvállaluuk csinos és hibátlan kivitelben 

mindennemű reklám-nyomtatványoknak cl 
i készítését, úgyszintén illő díjazás mellett 
I lapunkban hirdetésként is közlünk, melyet 

olcsón felvesz  a 

C S Í K I L A P O K 
- | nyomdája. 

Kiadó: 

5ZV0B0DA JÓZSEF 
könyvkereskedő és uyomdatulajdonos 

1 CSÍKSZEREDÁN. | 
Telefon  2. Telefon  2. 

Gazdáknak ingyen 1 
1 g " î n ? s '»nácsadó a házi állataink hizlalására 
i és táplálásához, valamint ezek betegségeiről és 
) ettől való megófhatáxakról  czimO minden gaz-
[ danak nélkülfizhetetlen  tan álságos kSnyvet min- 1 

5J denkinek, aki e lapra hivatkozik Ingyen és bér- ] 
re küldöm. Olvasó köröknek, valamint gaz- I 
t egyesületeknek kívánatra több példányt 1 

is küldők. r 6 - 5 2 ! 

Anffenberg  József 
Budapest, VIII., Bezerédi-utcza a 

w n m a m a ü r i 

A m a g y a r 

Olajipar Részvénytársaság 
a tisztelt ipartelep- és cséplő- j ţ 
gép-tulajdonosoknak ajánlja ) f 
ezennel, kiváló minőségfi 

GÉPOLAJ TERMÉKEIT l 
j í 

melyek eredeti gyári árban u 

kapható; » 
NISZEL LÖRINCZ ÉS TESTVÉRE 

gépolaj-raktárában 

J J - CBIKSZKHEDABAII.  (Főtéren). -

v l Ifi—2ü  fj-

= A MÁLNÁSI = 
6 - 1 0 

„ S I C U L I A " 
(SZÉKELY) 

A R T É Z I S A V A N Y U G Y Ó G Y F O R R Á S 
bikarbonátokban és konyhasóban a világ 
legdúsabb — terméssetes alkalikus sós 

• C savanyuvlaét TMI 
Korányi, Kétly, Rlgler, Vámossy, Hlrstaler 
Oenersleh, Tausik, Irsal, Ónodi, Folatsek 
stb. hírneves egyetemi tanárok éa speciális-
tsk " Gége, Torok. Légcaö. Tüdő. Gyomor, 
Bél, Vese. Máj és Hélyugbántalinaknál, ktt-
lSufisen  ezeknek heveny vagy idUlt hnrutos 
megbetegedéseinél minden eddig ismert ás-
ványvíznél jóval hatásosabbnak minősítették 
Páratlan nyálkaoldó és étvágygerjesztg. 

Keselö tulajdonos: 
„SICULIA" R É S Z V T Á R S . N Á L N Á S F Ű R D Ö 

(Háromszék vármegye). 

Nagy Oyula keresk. Cs-szcreda. 
Dobay S. gyógysz. Cs-sztro ártón 

i I Képflk  a „Slculto" névre figyelni  I ! 

Eo háztartási mérleg inpi! 
Mesésen oloeó ára^ i 

mellett küldöm szét tul 1 

halmozott raktáramból 
világhirQ kiválóságu-
kért általánosan ked-

f  veit mex ikó i e i ü s t 
á r a i m a t és pedig (} 
drb mexikói ezüst asz-
tali kést, 6 drb mexi-
kói ezQst evő villát, 
ti drb mexikói ezüst 

evőkanalat, 12 drb mexikói ezüst kávéska-
nalat. 6 drb kiváló dessert kést, G drb ki-
váló dessert villát, 1 drb mexikói ezüst 
levesmeritő kanál, 1 drb mexikói ezüst tej-
merítő, 2 drb elegáns szalon asz tai i gyerti 
tartót, a 40 d r b ősssesen osak 6 f r t  60 ] 

Minden megrendelő ezenkívül jutalom-
képen egy szavatosság mellett pontosan 
működő 12 és félkiló  hordképességd ház-
tartási mérleget kap teljesen díjtalanul. A 
mexikói ezüst egy teljesen fehér  fém  (belül 
is), melynek tartósságáért ás kiváló minő-
ségéért 24 évi jótállást vállalok. Szétkül-
dés a pénz előleges beküldése esetén vagy 
utánvéttel törtéoik az európai raktárból. 
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