XX. évfolyam.

Csíkszereda. 1908. márczius 25.

1. szám.

CSIKI LAPOK

•Hrerkesitöség és kiadóhivatal:

Sivoboda Jóaaef köpyr- éa paplrkereskedése, Egyes lap ára 20 fillér.

POLITIKAI.

FÜLELLLS 8ZEIIK ESZTII:

Nvilttéri cikkck soronkint

Hegjelenik minden n e r d á n .

Elófiletesl ár: Egész évre B kor. (Külföldre) 11 kor.

4 kor. Negvedévre 2 kor.
Dr. F E J É B ÉS
ANTAL
40 fillérértI1UT1LAP.
kö/.ól-.i-tnek. HirdetéslFélévre
KÖZGAZDASÁGI
TÁRSADALMI
dijak a l e g o l c s ó b b a n aaámittatoak.

hová a lap szrlleml részét HlctA nilii'lrn kftzleméuy, Hirdetési dij előre fizetendő.
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CGYVÉD.

Késiratok nem adatnak TUasm.

hanem a családja jövőjé- ebben az esetben kitűnne, mily gyümölcsözővagy 'osztja továbbra is vezére véleményét, nemcsak
lég helyezte el filléreit. Minél késóbb válik
ekkor elvileg is a (i7-es alapra helyezkedik ről is.
Hogyan volna ez lehetséges? — kérdez- valaki rokkanta, annál nagyobb összegil seA házszabály-revízió nem remélt zava- ilényleg 67-esi, vagy megszakít mindennemű
kap Negyven évi befizetés után hetenrokat idézett eló A kormány bizva a háta mö- közösséget, visszatér régi elveihez s külön nék mosolyogva sokan — amikor nincsen miből? gélyt
Megmagyarázzuk. Szívlelje meg minden kint I-' 17 K. nyugdíj jár a tagnak, tekintet
gött álló hatalmas pártban azt hitte, hogy vita párUá alakul.
munkás és iparos jó szívvel adott tanácsunkat. nélkül a munkaképességére. Tekintve azt, hogy
nélkül keresztül viszi a revíziót. Ám — mint
A disszidensek most már helyesebben Igaz. a takarékosság elven alapul ez is. de tanoncokat is felvesznek, ezek 55—56 éves
az események igazolják — a dolog balul ütött balpárt ez utóbbi megoldást szeretnék. Kz is uem afféle uikarekossagon. a mely nyomasz- knrnkban mint oly emberek, kik jól végezték
ki. Aligha nem a koalició bukkása is be fog a helyes. Ezt követeli a politikai tisztesség, tólag nehezedik rá a la'vnivl.oskoiliira, ót még dolgukat, nyugdíjba vonulhatnak s hátralevő
napjaikban legalább anyagi gond nélkül élkövetkezni.
az elvhüség, mert a másik esetben a szégyen- nagyobb n>'lküliizésekre kényszerítené.
s helyüket fiatalabb erőknek engedNem. Mindössze lieli L'O. l'-l vagy ÍM) til- hetnek
Az anyapátt kebeléből egy tábor vált ki. letes inconsequentia \ádja -terhelné a pártot.
hetik át.
lérnyi
megmkarit-.isrol
van
in
szó.
melyet
még
mely minden erejével küzd a javaslat ellen.
A házszabály-revízió elég ok arra, hogy l e g s z e g é n y e b b sorsú eml i-rnek is lehet, sót
Ha pedig a tíz éven felüli tag apró árEz a lelkes táhor már párttá alakult. Korai indokolttá legye ezt a lépest. Mert mégis ami akimondjuk:
kell nélkülöznie, hogy ezzel a maga vák hátrahagyása nélkül hal el, özvegve a
még véleményt alkotni általában e párt műkö- sok. a sok még a komédiából is. Hogyha és csaladja jövőjéről gondoskodjék, ha a sors befizetett összeg üO'Vn-át kapja végkielégítésül.
Nagyobb gondoskodást ily csekély befidéséről, annyit azonban már is mondhatunk, A|ipnn\í.-k annyira a nemzet érdekét nézik a kegyetlen esapasa folytán keresclképtelenné
hogy létjogosultsága van. Azuk az okok. a házszabály-revíziónál, mint amennyire hirdetik, válik s családfentarlói kötelezettségének eleget zetések ellenében valóban kívánni nem lehet.
Egy érdemes, biztos alapokon nyugvó
melleket felhoznak különválásukért, mind el- in éri ni ni veszik bele a javaslatba, hogy ez többé nem tehet, tlko- előrelátással Inni muniparos e néhány Iliiért szivesen áliloz/a. egyesülettel állunk szemben, amelynek törekfogadhatók s hogy ezzel nem álllitj.l'c az or- a revízió nem vonatkozik a közösiigyek tar kás.
ha arra az iilóre gondol, amikor testileg, szel- véseit az allam is elismerte azzal, hogy évi
szágot az is bizonyos, nincs semmi alap e fel- gyulásura'?! Erre szerelnénk feleletei hallani! lemileg elgyengülve önkéntelen nyugalomra ötXHl korona támogatásban részesitt. Megbíztevésre. Fődolog, hogy erkölcsi alapon álljanak, Ezt ne iu teszik, mert a nemzetei r.kariák meg- van kárhoztatva, mert az öreg. magával tehe- hatóságát igazolja az is. hogy a hazai sajtó,
a köz iránti önzetlen szeretet vezérelje, a sze- fékezni, hogy az oszlrákhatalom meg nagyobb tetlen ember munkát mar alig-alig kap. Éhség, a főpapság, a hatóságok, városok, községek,
mélyi kultusznak mondjanak örök bm-sul sak- fölényt nyerjen! Szégyen, gyalázat. N-ni a nélkülözés, szegődik társává öreg napjaiban. körjegyzők, tanítók, mindenütt rokonszenvvel
Magyarországon l.*> ev elótt keletkezeit viseltetnek iránta, anyagilag és erkölcsileg előkor talán még az ellenfelek állal is tiszteli nemzetiségek ellen készül a revízió, hazug ez
egy egyesület, a \higtvtii-nr»y.niţi Munkások mozdítják térfoglalását.
hatalmas ellenzéki párttá lejlódlietnek.
az állítás, mi ellenünk a nemzet ellen. A 4,~<-as Hnknot- és .Yrutfrfyps.vesfl/ple. amely megMindnyájan tudjuk, hogy „az állam köMint emiitettem a különválásra alapul Kos.-uih-párt készíti a koporsót a nemzet szá érdemelné, hogy az egész hazai társadalom telessége gazdaságilag gyönge polgárairól gonvállvetve támogassa, nemcsak azért, inert a doskodni" amint azt I. Vilmos német császár
szolgáló okok elfogadhatók. A vérbeli Tisza- mára ... ítéljetek !.. .
sokféle egylet közölt a legfontosabb szociális
szépen mondta, amikor a német munkáspárti ember is megbotránkozással vette tudoHa Kossuth Lajos felébredne pírjából, hivatást teljesíti azzal, hogy a rokkant, öreg oly
szóló törvényjavaslatokat elsó Ízmásul olykor-olykor Kossuthék kormányzati első dolga lenne kiűzni ezt a pártot a hazbol. munkásokat segélyezi és az árváknak nevel- biztosításról
ben a német birodalmi gyűlés elé terjesztetténykedéseit.
mely nevét beszenyezte s bizonyára legelsőnek tetési járulékot ad. hanem azért is. mert mű- tek. De kell ismernünk azt is, hogy MagyarorA koalíciós kormány hécBi működése örök édes fiát kergetne ki, de ugy, hogy soha többé ködésével lényegesen hozzájárul a szociális szág még jelenleg sine; a gazdasági fejlődés
viszont ne lássa a miniszteri széket. Dr. li. béke megóvásához, ami nálunk Magyarországon azon fokán, mint volt akkoriban Németország
szégyenfoltja lesz a nemzetnek.
niondhatatlamil foulosabb. mint bárhol.
és nálunk számolni kell ezzel a körülménynyel
Az a párt tette hatalmassá, az a párt
Ebbe az egyletbe răi) K heiratási dij le- az óhaitoit munkásjóléti törvényeket
adta kezébe a fegyvert, mely a végcélt te- Miből élünk rokkantságunk vagy lizetése
mellett bátran beléphet minden ipaAddig is azonban hazánk kisjövedelmű,
kintve még a dualizmusnak is elvileg ellenaggkorunk idejen?
ros, munkás es minden szerény jövedelmű vagyontalan dolgozó népének ónként kell gonsége: a 48-as Kossuth párt. Tekintve a helyNagyon sokszor foglalkozik ezzel a kér- ember. Széles Magyarországon ismerik ezt az dolkoznia a rokkantság és aggkor idejéről.
zet nehézségét, még az a dolog, hogy egy el- déssel az iparos és munkásember fiatalabb egyletet mindenütt, a mi kiviláglik a kezeink Tartsuk szem elótt. hogy „az élet hosszú harc
lenzéki párt átmenetileg egy kormányt támo- éveiben. Mikor meg erős, egeszseges: birja a közt levó l'.KlT. évi jelentéséből is, a mely és rövid béke!' s amikor n.iponként küzdünk,
üO,(HHI tagja, 18"» vidéki liókpénztára. harcolunk a kenyérért gondoljunk a békére,
gat, nem itélemló el, sót egészen természe- munkát, amivel magának es csalódjanak a min- szerint
számos tagcsoportja és
három milliót tölülhuugalomra, melyet ime ezen egyesület által
dennapi
kenyeret
megkeresi.
De
mi
lesz
akkor,
tes, de már, hogy egy ellenzéki férfi, nem ve- ha valami baleset vagy szerencsellenség kö- lailó vagyona \an. IS1,):! —11)0:! lg csak a se-ny
megszerezhetünk magunknak.
zér sőt pártelnök tárcát vállaljon furcsa, mond- vetkeztében örökre nyomorékká lesz, vagy ha gélyezésre szolgáló alapot gyűjtötte ÜNKI-ban
Az egylet központja: Budapesten. VIII.,
hatni nevetséges. A 48-as Kossuth-pártnak :tz az agg korral a inuukueró hanyatlóban van s megkezdte rokkant tagiainak segélyezését. József utca
szám alatt, az intézet saját
első kegyelemdöfést Kossuth Ferenc minisz- az elaggott embernek kénytelen-kellel len abba Jelenleg 30(> rokkant élvezi a heti »'4(1 —ÍJ -V2házában van.
K. közt váltakozó s.-gelyt és 81 árva részesül
tersége adta. Hogy kinek a fejében született kell hagynia munkáját s nem birja tovább meg- heti
1-40—á'l)!) I\. között vá lakozó neveltetési
meg az az eszme neiu tudni, de hogy az illető keresni kenyerét? Miliői fog megélni? Talan járulékban. Ezenkívül számos cselben gyako- Zigány Árpád és Kardhordó Áralamizsnából,
amit
mások
szánakozva
nynjta
osztrák barát volt, az bizonyos. A műtét ki- link neki? Ez a kérdés í-ok keserű órát okoz rolta » jótékonyságot tagjaival szemben az
pád zsarolási bünpere.
tűnően sikerült. Ott áll a párt a maga mez- iparosnak és munkásnak egyaráui, s a gondol- alapszabályok kereten kivül is kiilün segélyeÉrdekes tárgyalást tartott a csíkszeredai
telenségéhen lefegyverezve. Ártalmatlanná van kodásnak legtöbbször az a vege, hogy i lla zési alapítványokból, ugy. hogy l'.HKI-tól a mai
körülbelül i'iO.Olli) koionat fizetett ki kir. törvényszék, mint büntelő bíróság folyó
téve, akár az a kigyó, melynek méregfogai sultan, közömbösen varjak a bizony talan jövoi. napig
különböző segélyekre.
hó L'l-én, Zigány Árpád és KHrdhordó Árpád
kivannak szedve. A Barabások, L'gronok a régi azon hiedelemben, hogy szűkös anyagi viszo
közölt nincs itioiljukbau a megélhetésre
Es ezen jótéteményekhez a tag (vagy az hírlapírók ültek a vádlottak padján.
„rebellisek*, mind az udvar kegyencci leltek. nyaik
szükséges tőkét előteremteni.
Az ügyészség vádirata szerint Zigány
árvái i már liz évi tagsággal szerez jogot. A
Ebből a nagy zűrzavarból a megoldás
Pedig meg van annak a módja, hogy fönt ji'lzeit csekély heli illeték elleneben ro Árpád budapesti hírlapíró az l'JOti év junius
csak kétfélebépen történhetik. A Kossuth párt minden kisjövedelmű ember gondolkozliassék kantsága esetén élethossziglani segélyt kap s bavaban egy .l'aiiama tanulmányok* első so-

Züllik a párt...

A magyarok Istene nem hagyta soha el
és szellemi szabadságaikban elnyumva éltek,
mint rabszolgák s idegenek snjat vérrel szer- az ó Ilii népét, a legválságosabb időkben külzett földjükön. Nemzeti királyaink független dött számára szabadítókat s támasztott soraiklánglelkü prófétákat, vitéz, nagy és dicsó
Felköszöntő a Kossuth-serleggel. s szabad magyar népe egy idegen hatalom ból
háromszázados rabigájaha Került, melynek sas- hadvezéreket, kik felemelték éa a szabadulás
Gyergyó-Szentmi'dóson a márczius lö-iki karmai közül több ízben kísérelte a szabadu- uljára vezették az eltiport nemzetet.
diszebéden a Kossuth-serleggel dr. Fejér Mi-lást, de eredménytelenül. Az a nép s az az
A magyar nemzet legnagy obb, legdicsóhb
hály a következő felköszöntőt tartotta:
ország, mely Nagy Lajos és a dicső vitéz Hu- vezére és a magy ar népszabadság örökemlékü,
Rég letUnt daliás idők tündöklő napjai, nyadiak korában nevét arany belükkel véste halhatatlan apostola udvaidi kossutfalvi Kossuth
n haza igaz védelmében harezmezóioken el- be a világtörténelembe, mely a magyar név- Lajos volt.
esett névtelen hősök vitézi tettei és magyar nek fény t és dicsőséget szerzett a széles nagyMar születésekor egy elnyomott nemzet
golgota vértanúinak megdicsőült alakjai, lelke- világon. amelynek határát három tenger mosta fájdalmas sóhaja veszi körül bölcsőjét. Iskolasítettek, hogy zengjek dalt, harczi éneket, s ez a nemzet, melynek nevét tisztelettel ej- társai közül hamar kiválik bámulatos tehetemlékezetbe méltót, melynek magasztos hang- tette ki a Nyugat minden népe és világra ségével és lángeszének utolérhetetlen nagyjait visszaverjék a Kárpátok bérozei s Adria szóló vitézségét rettegte egész Kelet, az most ságával s előre veti árnyékát az a szédületes
hullámzó partjai.
Európa közepén elesve, mindenkitől elhngyatva, jövő és pályafutás, mely egy nemzet megUraim, ünnepet Uliink I Hatvan-éves év- kigúnyolva tengeti keserű életét a négy folyam mentésében és magyar nép felszabadításában
fordulóját üljük a 48-iki, korszakot alkotó mentén és a hármas bérezek között.
nyer kifejezést.
nagy vívmányoknak és dicső napjaink kegyeNyilvános szereplésének kezdetén tövis
.Mi
az
árvák,
az
elhagyottak
I
letes, örök emlékét ünnepeljük ma. — Ismét
koszorú, a mártiromság magasztos koszorúja
Nem volt, ki ránk tekintene;
ébred a nagy természet téli álmából, hegyorövezi fölkent homlokát.
Egyedül csak Te nem hagytál el,
maink újra lerázzák a jégbilincseket, hogy isMint n legelső magyar politikai lapok
Magyarok áldott Istene 1
mét madárdaltól zengjenek erdők, mezők s a
— az Országgyűlési Tudósítások szerkesztősötét rengetegek; mezőinkről eltűnik a hólepel
jét — nyilt, bátor és hazafias fellépéséért beB nyomában a virágok ezerfélesége fakad, kápTe hoztál fel Kárpátainkra,
börtönözik. Nagyságát r és népszerűségét ez
rázatos szinpompájukkal és felseges illatukkal
Hirdetni végtelen nevedet,
még jobban fokozta. Ö, a világhírű szónok
eltöltve a nagy mindenséget.
8 mi nem lettünk hálátlanokká.
magával ragadjk az országgyűlést s az egész
Hisz' a magyar szív nem feled.
Ilyen körülmények kOzölt születet hat
nemzetet.
évtizeddel ezelőtt a magyar Bzabadság. A terSzónoki erejének varázsa valósággal elBéke csendjén s a harczi lángban
mészet ébredéBével együtt jött függetlensébűvölte az egész magyar népet, melynek szaSzárnyára vett a honfi dal,
günk derengő hajnala.
baddá, függetlenné tétele volt sz egyedüli
Belgrád alatt, Bádának ormán
Sötét, szomorú napokat élt édes hazánk
megdönthetetlen fenséges eszméje, melyért élt
Nevedbe jött a dindal.
az akkori időben. A honfoglaló Árpád vezér
és halt s rajongó lelkesedéssel bízott aunak
késő unokáinak a nyomor és szenvedés jumegvalósításában. A kitűzött czél szentsége
S midőn a sir szélén állt e nemzet.
tott osztályrészül. A honalapító vitéz vezérekés igazsága egy perczig sem engedte pihenni,
Nem engedéd meghalni ott.
nek s szent királyainknak ivadékai a legtermég akkor Bem, midőn az áltnla legnagyobb
mészetesebb emberi jogoktól is megfosztva,
Hajó, Mohács halotti gyásza
magyarnak elnevezett nagy Széchenyi Istvánminden javaikból kiforgatva, erkölcsi, anyagi
Ujabb örömre változott.*

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA.

ban ellenfelére talált. Kossuth Lajos csak alkalomra vár, hogy a szabadság zászlóját kibonthassa és diadalra vezesse.
A kellő alkalom nem késett sokáig. A
szabadság érzete áthatja Európát s Magyarországon is visszhangra talal. A párisi forradalom és felkelés Ilire villámgyorsan járja be
az országokat és eljut a Kárpátok tövéhez is,
hol egy elnyomott, forrongó és harezra késs
nemzetet lalál lánglelkü vezérével együtt készeu a függetlenség ragyogó eszméje.
Kossuth azonnal felismeri a helyzet nagyszerűségét, csodás szónoklatával magához ragadja a hatalmat s ettől fogva ő lett a nép
és az ország ura Bejárja az egész magyar
hazát, mindenütt lelkesítve, a csüggedőket bátorítva és erősítve, — egyik kezében karddal,
a másikban a honszeretet magasan lobogó
fáklyájával készíti elő népét a megvívandó
küzdelmekre és világraszóló barezokra.
A nemzet mint egy ember szállt Bikra
igazának védelmében. 8 midőn az országgyűlés egyhangú lelkesedéssel, mint egy férfi állt
fel megajánlani mindent a haza oltárára, —
Kossuth Lajos könnyezve borult le a nemzet
nagysága elótt.
De a nyers erő, intrika és szétvonás
győztek a nemzet lelkesült elszántsága felett,
azok, kiket testvérekként ölelt keblére a magyar, kiknek hazát adánk szűk bérczeink között, — fegyvert fogtak Baját hazájuk, az édes
magyar haza ellen B az igaz ügynek bukni
B a nfflíizet halhatatlan vezérének örökre bujdosnia kellett.
Még 1 üjdoaása közben ÍB örök dicsőséget és fényt derített a magyar névre. Elragadó
szónoklatairól zúgtak Ázsia parijai s a magyar

13. szám.
— Deáky Flóra hangversenye. Most homlokát oly erővel találta, miszerint rögtön
rét. „Három erdő* cimU röpiratot irt, amelyben nősen tartalmi valódiságát s ime most tllnik értesülünk
Deáki Flóra művésznő hangverse- szörnyet halt.
ki,
hogy,
bizony
ezeket
nem
a
légből
kapták.
Hercberg Károlyra nézve több rendbeli rágal— rakok felvétele. A vakok kolozsnyéről, melyet február 24-én a „Fővárosi \imazó állítás, » többek között az foglaltatik Zigány Árpád vallomása szerint Qyórffy Gyula gadó"
nagytermében a .Nemzeti Zenede" igaz- vári áll. segélyezett országos intézetébe a
,s besztercei gróf cirae alatt, hogy „milliókat egyik jóakarója mondotta neki: Oyórffy nagy- gatósága
Siker tekintetében ez még jövő 1908— 9-iki tanévre, vallás és nemzetiés milliókat harácsolt már el Magyarországból, ellensége Herebergnek, jó lenne lekenyerezni felülmúlta rendezett.
az előzőt A kö/önség frenetikus ségre való tekintet nélkül, 15—16 vak fiu
— megkezdette Ügynökei utján az akna mun- s Ceikbnn alispánnak megválasztatni. Egyik
vétetik fel. Felvétetnek oly 8-14 éves vak
kát, hogy a közbirtokosságot reá vegye az tanú vallomása szerint épen maga Zigány hozta tapsviharral adott kifejezést tetszésének. Nyolc- fiuk, kik a vakságon kivfll más testi, vagy
erdó eladásra. Ilyen alkalmakkor bőven szórta javaslatba GyőrfTy alispán-jelöltségét. Akár- szor kellett lámpák elé jönnie. Másnap a fő- szellemi fogyatkozásban nem szenvednek. Ezen
melyik előadás a valódi, nz mindegy, de azért városi lapok meleg hangon irtak a hangvera pénzt, mert vesztegetni van szire."
eszünkbe jut a .pénz őfelsége" senvról. de mindenik kiemelte Deáky Flórát. tanévben több alapítványi hely is üresedik meg,
Miután a röpirat kinyomattatok, a Zigány önkénytelenül
a nagy hatalom, mely még egy vármegye A iegobjek-tivehb „Pesti Hirlap" is igy irt mely alapítványi helyeket oly szegény szülök
Árpád megbízatási)ból az l'JOG. évi junius hó ez
törvényhatóságával is versenyre kél a biztos •Deáky Flóra (Tónika növendék) Grier A moll vak fiúgyermekei nyerhetik el, kik szegeny22-én Kardhordó Árpád felkereste dr. Krausz siker
remenyében, hála a Mindenhatónak azért zongora hangversenyének pompás előadásával ségöket szegénységi bizonyitványnyal igazolni
Sándor budapesti ügyvédet, felmutatta ennek minálunk
az egyszer csódöt mondott ez aratott fényes sikert. Öntudatos, férfias és tem tudják. A kérvények május bó végéig a „Vakok
a röpirat egy példányút és kijelentette, hogy a hatalom,most
a törvényhatóság akarata ér peramentumos játék», tiszta, briliáns techni- kolozsvári áll. segélyezett orsz. intézete" igazhajlandó azt átadni a Hercberggel való közlés vényesült azmert
kája kész művésznővé avatják a kisasszonyt". gatóságához nyújtandók be. Bővebb felvilágocéljából. Még azon a napon éjjeli 1*2 órakor eró győzött. alispán választásnál. Az erkölcsi
—1. X\ari hangversenyét Csíkszeredán és Tusnád- sítással az intézet igazgatója bárkinek szolgál!
Kurdhonló Árpiul a dr. Krausz Sándor társal'iirdón augusztus elsó felében a jótékonyság
ságában felkereste Horzberg Károlyt az „An— F e l h í v á s . A sepsiszentgyörgyi Székely
jegyében fogja megtartani az elsó székely Xeinzeti Muzeuin gyűjteményeinek gyarapítás ára
gol Királynő" szállodabeli lakásán és a röpirat
KÜLÖNFÉLÉK.
egy példányát neki átnyújtván mondotta, hogyklasszikus zongora művésznő.
szívesen elfogad a Mnzeumban elhelyezhető min— Az erdelyi ref püspök beiktatása.
annak megjelenését meg lehetne és meg kel— Kitüntetés. Lélekemelő ünnepély ke dennemű tárgyat: könyveket, hírlapokat s egyéb
Kenessey
Bélát,
az
újonnan
megválasztott
er
lene akadályozni, a miért pénz nem kell, harétében rótta le az elismerés adóját Pestvár- nyomtatványokat; régi iratokat, okleveleket; képenem Herzcberg Károly a következő nap déli délyi református püspököt, az erdélyi egyház megye törvényhatósága nevében és megbizá ket, székelyföldi fényképeket; földben talált és
lá órájáig menjen a Zigány Árpád lakására, kerület április 7-ére összehívott közgyűlése n sábol a/ ulsóilobosi járás főszolgabirája ifj más régiségeket, pénzeket: kézi muukával készült
hol négyszemközti beszéddel, a röpirat kiadá- fogják beiktatni. Az igazgató-tanács a beiktiim Teszáry László, Balázs Gyula, a pestinegye- mindenféle házi, gazdasági és más eszközöket;
sát megakadályozhatja. Ekkor Hercberg kije- beszéd tartására Baksay Sándor dunamelléki ir\ ebeli Sári község róm. kath. tanítója elótt. fonás-szövés s régi mesterségek szerszámait; régi
lentette, hogy nem hajlandó a Zigány lakásara püspököt kérte fel.
a mi szerett Székelyföldünk kézi munkákat, népviseleti tárgyakat, varrottasokat;
— Dr. Perjéssy Mihály pozsonyi ír«' Balázs Gyula,
menni, vele sem négyszemközt, sem másként
— bar életpályájából kifolyólag - régi bútorokat; vadászati, halászati s a pásztortárgyalni és a legkevesebbet sem hajlandó löláblji biró. — ki jelenleg Abbáziában iidni szülötte,
került el tőlünk még egy majdnem életre és állattenyésztésre vonatkozó tárgyakat;
tenni azért, hogy a röpirat meg ne jelenjék — a Curiához lett berendelve, mint kisegítő biró. messze
teljesen tót anyanyelvű községben is osztatlan gyermekjátékokat; állatokat (kitöltve, vagy friss
Ezt követóleg Zigány Árpád a röpiratot for— Eljegyzés. Dr. Székely Manó karez elismerést vívott ki magának a magyar nyelv állapotban), növényeket, ásványokat, kövületeket
galomba bocsátotta. Ii'rlapoknak. politikai és ál- falvi körorvos folyó hó 18-án eljegyezte Krau- /
Az értékesebb tárgyakat megfelelő áron meglamférfiaknak postán mcgktildötte és szétosztotta Mihály csikszi'iitdoraokosi birtokos és keres- tanilása és terjesztése körül. Ezt kívánta Pest- stb.
vármegye törvényhatósági bizottsága honorálni vásárolja. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
kedő
Annuska
leányát.
Muzeum
igazgntó-váUisztiuauyn.
akkor,
iimikor
Balázs
Gyula
tanítót
100
ko
Bodor Üdüu kir. törvényszéki biró im— Kinevezes. Csikvármegye' főispánja róna jutalom kiadására méltatta, melyet a já- A .Budapest" jubileuma. Minden feltűzomosabb távolléte után az ÍIKIG. évi szeptemés hangos reklámot kertllve, olyau módou ünber hó 4-én lakhelyére, Csíkszeredába vissza- Jakuh Jenó kir. törvényszéki joggyakornokot rás l'ószolgabirája lendületes beszéd kíséreté nést
nepeli loeg a „Budupest", az országos függetlenségi
érkezvén, a távollétének ideje al.itt czililére kinevezte díjtalan közigazgatási joggyakur- ben adott át az ünnepeltnek a vármegye és
negyvciiyolcas
párt hivatalos lapja, alapításának
tanfelügyelője dr. Petri Mór kir. tanácsos s
érkezett levelek között talált egy Csíkszeredá- nokká.
évfordulóját, ho£y részese legyen a ju— Fösorozások. A vármegyében meg- köüségi képviselőtestület plénuma előtt. Ezu- harmincadik
bileum csöndes örömének minden egyes eíöüzetújo.
ban postára adott és -Zigány" aláírással eldiszulbutnot udott ki, az áldozat kész kílátott levelet, melynek részleges tartalma a tartandó idei fösorozások folyó hó "24-én vet- tán Lokaicsok Károly segéd-lelkész szép be- Gyönyörű
cég Wodiauer F és fiúi jóvoltából, amely —
következő: „Kérem szíveskedjék szeptember ték kezdetüket (,'sikszeiitmártonbun. A sorozó szédben ismertette a jelenlevők előtt a magyar uuó
külső díszre ós terjedelemre is, — meglepetése lesz
bizottság
polgári
elnöke
Fejér
Sáilor
alispán,
nyelv
ismeretének
fontosságát
s
szintén
éltette
1-én este 9 órakor a zsögötli-fUrdón egyedül
a mugyar könyvpiucuak. A nemzet vérciu s a közéfelkeresni, mert önt érdeklő igen fontos ok orvos dr. Veress Sándor megyei tiszti fóorvos. •iz ünnepeltet. Balázs Gyula a meghatottság- let nagyságain kivül a legnevezetesebb költök és
mánynim vannak, s mielőtt újság terére vin- Városunkban, hol a sorozásra felhívott I, II. tól remegő hangon mondott köszönetet a nem írók nagy gárdája működött közre abban, bogy mivé! értékesebb és érdekesebb logyeu a „Budapestném* az ügyet, 5000 korona ellenében az ok- III. korosztálybeli allitáskötelesek száma mind remélt kitüntetésért és ígérte, hogy ezentúl jubiláns
albuma, amelyet iniudeu elótizető díjmenteössze 30, a sorozás folyó évi április hó 3-án még fokozottabb mértékben fog igyekezui, sen kap meg
mányokat megkaphatná".
a lap ünnepének emlékezetére, valamint
fog
megtartatni.
A
vármegye
hat
9orozó
járáEzek alapján az ügyészség Zigány Árpá- sában az allitáskötelesek összes száma á55li. logy érdemeket szerezzen a hazaszeretet ter- minden uj eiútízetö is, aki bármely napiul kezeve
negyedévre elölizet. A gyönyör.! diszműbcíi,
dot a btk. 351. {j-ában körülírt, ezen szakasz hogy azonban e meglehetősen nagy számból jesztése körül. Begyáts Lénárd esperes-plébános egy
bolti ára 20 korona lesz, Kossuth Ferenc
szerint minősülő 2 rendbeli, Knrdhordó Árpá- hányan fognak bevalui, azt inkább kutonáék- és Székely Józsel községi jegyző üdvözlése amelynek
uutogrummban vau megerősítve, továbbá Apután az ünnepély nz e-pcres-plebáiiosnál tar- cikke
dot pedig 1 rendbeli zsarolás vétségével vá- nuk
ponyi
Albert
gróf, Oűntfiucr Antul, Juslh Gyula, l'u.
szükséglete, miut az arravalóság l'ogja el- tatott ebéden nyert belejezést, melyen sziutén iónyi Géza. Szederkényi
Náudor, Uarabás Béla, Yidolta.
dönteni
A
sorozások
különben
a
törvenyes
-okát
éltettél:
a
szép
reményekre
jogosító
fölsoutai
Soina,
Steréuyi dózsef, Mezóssy Béla. Tluily
Zigány Árpád előadta, hogy neki zsarolni
dit. kinek mi is egész szivünkből gratulálunk ICabiiáu, Ábráuyi Korúéi, Batthyány Tivadar gróf,
eszeágában sem volt. a röpiratot tisztán köz- időben I altatnak meg.
Szatmári Mór, Itátkay László, Buza Barna, Bakonyi
— Kossuth Fereno a székely iparért. Isten áldását kérjük jövendő pályáióra s .Samu irtak l/ele cikkeket, & lap régebbi szerkesztői
érdekből irta,- a Bodor Ödönhöz czimzett levisszac ínlékczéscket. Kivűlűk a „Buvél nem tőle származik, ilyen butaságot fel Azt az akciót, melyet a kormány a székely- kérünk töle még sok ily tanítót édes magyar pedig érdekes
dapest*1 vulameuuyi volt és jelenlegi munkatársa
sem lehet tételezni rólla. ha akarna, tudhatna földi kisipar tölienditése érdekében megkez- hazánknak.
hozzájárult
szép
irodulmi muukávoj, kölleiuéunyel,
más zseniális stiklit elkövetni, de nem ilyen dett, a kereskedelemügyi miniszter a közelmúlt— Gyermeknap. A csikmegyei polgári vagy közérdekű ismertetéssel. Salusiuszky Imre, a
ban egy intézkedésével előbbre vitte. Ugyanis "ányjskola
hülyeséget.
„Budapest"
helyettes
szerkesztője az ujságcsinálásról,
1008. április hó I -en délután Benedek Árpád és l'űsséry
István dr. pedig a poliKardhordó Árpád szintén tagatta, hogy több székelyföldi községben minta műhelyet 3 órakor aztanulni
intézet
helyiségében
a
„Gyermektikai
világából
irtak
nagyon
érdekes cikkeket. Kovács
állított
be
arra
érdemes
és
hosszabb
idő
óta
megakarta volna zsarolni Hercberg Károlyt.
védő liga" alapjának javára iskolai ünnepsé- Oéucs dr., Kossuth l.ajos utolsó óráiról irt meghaA tárgyaláson tanukként szerepeltek Herc- mUködó iparossegédük könnyebb és tökélete- get
tóan szép visszaemlékezést. A diszművet számos műrendeznek,
következő
műsorral:
1.
Rákóczi
berg Károly sértett, Braun Gyula, Löwinger sebb kiképzése céljából. Kossuth miniszter ezen kesergóje, éneklik az összes növendékek. 2. vészi kivitelű kép, sok műmelléklet és válamennyi
arcképe disziti. Keudkivűl érdekes része az
Sámuel, Bokros Kmlre Meg voltak idézve még uia(ib intézkedésével nemcsak a tehetséges Szavalat,
Filep Juczika által előadva. 3. Meg- s/.crzu
albumnak a szerkesztőségi, kiadóhlvutali és nyomdai
dr Krausz Sándor ügyvéd. Bokros Endréné és és mesterségükben kiváló segédeket juttatja nyitó beszéd,
tartja
özv.
Riszner
Józsefné
igazélet
bemutatása.
Az albumot, amelyet Gara József
Bodor Ödön, kik azonban nem jelentek meg önállósághoz, hanem a községeket is ellátja gató. 4. „Anyai gond", rövid színmű 4 fel- kiváló érzékkel állított
össze, megszerezheti mindenki,
üzemekkel, melyek ilyenekkel eddigelé nem vonásban névtelen szerzőtől. Szereplők: Szat- ha 6 ko-ouával negyedévre
a tárgyalásra.
eló&zet a „Budapest-'-rc.
A kihallgatott tanuk mindenre tudtak fel- birtuk.
mári Írén. Zakariás Aranka, Tompos Erzsi
világosítással szolgálni csak épen a bizonyí— Gyermeknap Csíkszeredában. Az IV. oszt, Lebovits Lotti, Nagy Mariska III.
tandó ténykörülményeket nem tudták igazolni országos gyermeknapi gyűjtések progranij it oszt., Osz Anna László Ilona, Jancsó Erzsi és
KÖZGAZDASAÜ.
s igy a bíróság mindkét vádlottat dr Oláh azzal a tiszteletteljes kérelemmel közöljük, liojy Dájbukát Vira II oszt, Nagy Marcsa, Nagy
Dezső budapesti hires criminalist» elért iigyes tekintettel a hazafias és jótékony célra, mi- Róza, Balog Borbála, Vájna Jolanka Riszner A „Hermea" Magyar Általános Váltóüalat Iléainagyhatású védőbeszéde utáu mindkét vádlot- nél többen adakozzanak Gyermeknapi gySj- Iduska I. oszt. növendékek. 5. Szavalat, elő- vónytáraaaág, Budapest, heti Jelentése a töudeforgalomról és a pónsplaoróL
tat felmentette. Az ügyész felebbezést jelen- tések programiuja. 1-ső nap április lió 2-áu. adja Szacsv-ny Nellike. 6. Szózat, éneklik az
tett be.
1. Katholikus templom előt: d. e. Kállayné, összes növendékek. Belépti dij tetszés szerint.
Budapest, 1908. március 19-én.
A tárgyalás folyama alatt még egy érde- Mártonné, d. u. 2—l-ig Lászlóné, Risznerné, Az érdeklődőket ez utou is tisztelettel megA
tőzsde
irányzata
a lefolyt héten gyenge
kes eset is került felszínre. Még élénk emiéti-ig Kovácsné, Molnérné. 2. Vármegyeháza hívja a rendezőség.
volt, aminek oka, eltekintve a belpolitikai vielőtt: d. e. Ferenczyné, Biicherué, d. u.
2—4-ig Tauberué, Csikyné, 4—C-ig Feketéné,
— A Szabad Lyozenm Egyesülete szonyoktól, főképen a király gyengélkedésében
Nagy Irénke. 8. Nagy Gyula elótt: d. e. Fil- folyó évi márczius 24-én délután fél 5 órakor keresendő.
Csaknem az összes forgalomba került
kétkedéssel fogadta ezeket ahireket s külö- löpné, Veressné. d. u. 2—4-ig Wenderné, Or- a kaszinó helyiségében választmányi ülést tar- értékek visszaesést tüntetnek fel és ezek közt
bánné, 4—G ig Fereuczyné, Bacherné. 2-ik nap tott Kállay Ubul főispán elnöklete mellett. Az
április hó 3-án. 1. Katholikus templom e.ótt: ülés tárgya volt: 1. A inult gyűlés jegyzö- különösen megemlítjük a magyar hitel, rimanemzet fenségét harsogták Amerika és Ang- e. Weuderné, Orbáiiné, d. u. 2—l-ig Csikyné, könyvének hitelesítése. 2. Az alapszabályok murányi vasmű éB budapesti közúti vaspálya
lia büszke városai.
Tauberné, 4-6-ig Fillöpné, Veressné. 2. Vár- iiak jóváhagyás végett leendő felterjesztése részvényeket, melyek tóbb koronányi árfolyamTöbb mint négy évtizeden át kellett szen- megyeháza elótt: d. e. Risznerné. Lászlóné, 3. A legközelebb tartandó felolvasó ülés meg- csökkenést szenvedtek.
Az Első magyar általános biztosító tárvednie a hontalanság keserű kenyerén és ag- d. u. 2—4-ig Moluárné, Kovácsué. 4-Gig határozása. 4. Esetleges indítványok.
ollak a lefolyt héten tartott közgyűlése
gódnia nemzete kétségbeesett sorsán távol, Lászlóné, Biicherné. 3. Nagy Gyula oiótt:
—
Társas
ebéd.
A
legutóbbi
tömeges
500
korona
rendes és 2-i0 korona jubiláris
idegenben a nagy hontalannak, mig végre a d. e. Mártonné, Nagy Irénke, d. u. 2—4-ií
halál letörülte bánatos könuyeit a még öreg- Feketéné, Ferenczyné, 4—6-ig Kállayné, Wen- bírósági kinevezések vármegyénkben is többe- osztaléknak kifizetését határozta el, de dacára
ket kellemesen érintett, mely alkalomból nz ezen rendkivüli eredménynek a részvények
ségében is szellemóriásnak, s levette vállairól derné. — Kállay ü'bulné, elnök.
előléptetett bírák folyó 23-án a Kossuth-szál- árfolyamú 150 koronával hanyatlott, ámbár
kilencz évtized nyomasztó terhét.
— Az erdélyi püspök és a spanyol lodálian társas ebédet tartottak. Az ebéden, a társasághoz közelálló oldalról folytonos váTurinból a század legszomorúbb hirét zsidók. Egy gyulafehérvári történettudos érhozta a távíró. Kossuth Lajos a magyar nem- dekes fölfedezésre jutott. Szól pedig ez aliép- melyen mintegy harminczan vettek részt, a sárlások eszközöltettek.
A magyar jelzálág hitelbank részvényei
zet apostola, volt kormányzója, minden idők pen, hogy az erdélyi püspök, egy spanyol hit- gyergyószentmiklósi és csikszentmártoni kir.
a lefolyt héten árhullámzásnak voltak alávetve
legnagyobb szónoka, a magyar birodalom ki- község védnöke. Történélí adataink szerint II járásbíróságok is képviselve voltak.
magasló államférfiú, hazáját, népét lángolón József császár a 18. században több Spanyol— Mezőgazdáságunk a londoni ki- és a legutóbbi napokban beállott emelkedés
coutremine fedezésekre vezetendő vissza,
szerető hí fia örökre lehunyta szemeit.
országból kiüldözött zsidó családot Gyulafehér- állításon. A nemzetekkel együtt Magyaror- inkább
A magyar szabadságharezosoknak Bocs- váron a vár alá telepitett. A jövevényeket, szág is serényen készülődik a londoni nagy miután n 15 frankos osztalék semmiképpen
kaival kezdődő sora a nagy Kossuthnl záródik ugy látszik nemcsak a keresztények, de az kiállításra, mely ez év májusában nyilik meg. sem indíthatta a közönséget befektetési vagy
és szállt sirba, de az eszme melynek fenkölt ott lakó zsidók sem látták szívesen, umiért A szakcsoportok rendezői a szükséges előmun- speculátionáiis vásárlásokra.
A befektetési értékek piaczán stagnetió
képviselői voltak, örökre élni fog emlékükkel is a császár jövőjüket csak ugy vélte bi/iosi- kálatok végett el ÍB utaztak. A bejárattól balra
együtt, mig egyetlen magyal lesz szent István tuni, ha őket az erdélyi (.gyulafehérvári) püs- kezdődik a mezőgazdasági csoport. Legelői a uralkodik és a 4«/,-kaI magyar koronajáradék
birodalmábnn és magyar szó hangzik Erdély pök védelme alá helyezi. Igy lett a kath. püs- székelyföldi kirendeltség kiállítása. — Szép ál-hanyatlás szenvedett, de a pénzviszonyok
s a Magas-Tátra bérczei között és az Alföld pök a zsidó egyháznak protektora. A védnök- aquarellekben láthatjuk a székelyföldi gyógy- további javulása esetén ezen a téren ismét
rónaságán.
ség 1848 iki törvényekkel megszakadt, de » fürdőket. A Székelyföld érdekes kőzeteit is szilárdulás várható.
Legyen áldott emléked mindörökre drága szívélyes viszony még mai napig is fenn áll. nézhetik majd az angolok, s leielményes az a
Az angol bank éppen a mai napon toemléked jó Kossuth apánk, a vértől és könny- A spanyol zsidók például gróf Majláth püspö- hatalmas térkép, amely azt tűnteti föl, hogy vábbi '/t0<Vkal szállította le kamatlábát és
től ázott édes hazai föld, mely szent hamvai- köt kinevezése alkalmából feliratilag és testü- a székelyföldi ásványok, kőzetek, márványlé- nincsen kizárva, liogy a német Reichsbank a
dat takaija örökös búcsújáró helye lett bűsé- letileg üdvözölték, mint protektorukat. Ha rab- lék szállítási költségei Angliába, a Fekete, közel jövőben ezen példát követni fogja; megges magyar népednek s a késő unokáknak, bit választanak bemutatják a püspöknek, aki Földközi tengeren végig olcsóbbak, mintha azo- jegyezzük, hogy az Osztrák Magyar Bank álhová zarándokolni fog a nemzet minden hü a hivatalos ebédeken is résztvesz. Ha vala- kat Budapestre akarjuk szállituni,
lománya is az utóbbi időben lényegesen kedfla örömnapjaiban nemzeti öntudatot, büszke- melyik spanyol zsidó leány eskUvőre megy,
vezőbb képet nyújt.
—
Halai
munka
közben.
Gyergyóséget és hazaszeretetet tanulni s a megpró- ugy a püspök fogatát bocsátja rendelkezésére.
A hét nevezetesebb árfolyam változásai
báltatások szomorú idején vigaszt, bátorságot, Az 1897. jun. 28-áti elhalt Lőohart püspök- Szentmiklóson folyó hó 16-án Gergely Sándor a következők voltak:
reményt és kitartást meríteni a Te férfias] szintén melegen ápolta ezt a benső, történelmi molnár a Cziffra-féle szeszgyár udvarán több
márc. 12. márc. 19.
egyenes elszántságodból, törhetetlen hazasze- hagyományokon nyugvó viszonyt. Az öreg úr társával boronát hordott. Többi között egy 4a/o magvar koronajáradék
9430
9390
retetedből, esüggedetlen kitartásodból éa küz- nemcsak a hitközség véneit de azok unokáit nagy nehéz boronát emeltek vállukra, hogy Magyar hitel részvény
7 7 1 - 766-delmes életedből. Éljen a haza B a halbatat is ismerté, kik a legőszintébb szeretettel ru- az udvar tpásik felébe vigyék, e közben Ger- Blső magy. ált. biztosító részvény 9900 - 97SO-—
gely Sándor megcsúszott s oly szerencsétle- Himamurányi vasmű részvény — 540-— 537-—
lan nagy Kossuth dicső emlék9 I
gaszkodtak patronusok iránt.
nül esett el, bogy a hatalmas borna fejére esve Adria tengerhajózási részvény — 477'— 422 —
Budapesti köiutt vaspálya Asiv,

562 —

998'—

Márcains 25.

C S I K I

2702—908 ttoi. szám.

1844 - 908. telekkönyvi szám.

Hirdetmény.

Hirdetmény.

L A P O K
Szám 2187—908.

13. szám.
1027—908. ki. szám.

Pályázati hirdetmény.

Árverési hirdetmény kivonat.

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint teCsikhorzsova községre nézve az 1892.
Csik rákos körjegyzőségben ujonan
XXIX. t.-cikk értclmébeu a tény leges birtoko- lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Köz- rendszeresített s 1000 korona lUlitnisok tulajdonjogának a telekjegyzókönyvekbe ponti takarékpénztár yégrehajtatón ik Salamon
való bejegyzése és a telekjegyzóköny vi be- Ágoston végrehajtást szenvedő elleni 2111) kor. segélylyel díjazott segédjegyzői állásra
jegyzések helyesbítések iránti eljárás befejez- tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé- ezennel pályazatot hirdetek s felhívom
tetvén, ez azzal a felszólalással tétetik közzé. hen, a csíkszeredai kir. törvényszék területén mindazokat, ukik ezen állást elnyerni
1.. hogy mindazok, kik az 1886. evi lévő, Csikpálfalva község hat.iran fekvő, a óhajtják, hogy uz 1900. évi XX. t-cz.
XXIX. törvénycikk 15 és 17. $§ ai alapján csikpalf.ilvi |. K. 494 sz. tjkvben A. + l. rd. 3. § aliaţi megállapított képesítésüket
idézve e S-oknak nz 1889. XXXVIII törvény- 159. hrsz. kertre 28 korona, a csikpálfalvi 1.
cikk 5. és 6. § aiban és az 1891. XVI. lör li. 52. sz. tjkvh.il A t 13. rd. UI2. hrsz. 3 eddigi alkalmaztatásukat igazoló okvénycikk 15. jj-a pontjában foglalt kiegészí- szántóra lill korona, A. + 21. rdsz. 22119. hrsz. mányaikat folyó lió 26-ig hozzám antéseit is — valamint az 1889 XXXVIII, tor- szá.itóra 38 korona. A. + i'.'l rd. 2290 1. hrsz. ual is inkább adják he, mert a későbvénycikk 7. § és az 1891. XVI törvénycikk .nántóra 2li korona, A + 2) ni. 23.VÍ. hrsz. ben érkezett folyamodványokat figye15 §. b. pontja alapján eszközölt bejegyzések szántóra ü korona. A. + 26. rd. 24-VJ. hrsz.
vagy nz 188(1. XXIX. törvénycikk 22. § a -szántóra 18 korona, a csikpálfalvi I. U. 493. lembe neiu veszem
A választást folyó bó 28-án d. e.
alapján történt többek érvénytelenséget ki- sz. tjkvben A. + I. rd 124. 120. hrsz. f.iház
mulntlhatják, e végből törl -si keresetöket hat és kertre 320 korona, A. + 2. rd. 497 hrsz 10 órakor Csikrákos községházánál tarhónap alatt vag\is az I90B. évi március hó kaszálóra 84 korona, A. + 3 rdsz. ölil b. hrsz. tom meg.
20-lk napjatói 1908 szeptember 20 ik napjain kaszálóra 104 korom. A. + 4 rdsz. 7.V.). hrsz.
Csíkszereda, 1908. márczius hó 10.
bezárólag a teh kkönyvi hatósághoz nyújtsák szanlóra ;I84 korona, A. + 5 rd. 856. hrsz
~
Dr. Márton László,
be, mert az ezen meg nem hosszabbítható szintóra 22 korona, A. + 6. rd. 1033 hrsz.
zárói határidő eltelte után indított törlési ke- kaszalóra 20 korona, A + 9. rd. 1945. hrsz 2—2
tb. íotzolgalnró.
reset annak a harmadik személynek, aki idő- szántóra 40 korona. A. + 10. rd. 2039. hrsz.
közben nyilvánkönyvi jogot szerzett hátrá- szántóra 32 korona. A. + II rd 2I0<Î. hisz.
Hirdetés.
ízantóra 4li korona, A + 12. rd. 2190. hrsz.
nyára nem szolgálhat;
Van szerencsém a t. helybeli és
2., hogy mindazok, akik az lSSii. XXIX. s/.ántóra 211 korona, A. + |;J. rd. 2253 hrsz.
t.- cikk 10. és 18. § aiiiak eseteiben ideerlve az szanlóra 12 korona. A. + 14. rdsz. 2302. hrsz. vidéki közönség b. tudomására hozni,
utóbhi jj-uk nz 1889 XXXVIII 5. és 6. § aiban szántóra 26 koronaban ezennel megállapított hogy a inadéfalvi vasuti állomással szemfoglalt kiegészítéseit és a tény leges birtokra tu- kikiáltási árban,'és pedig nemcsak végrehajtást ben levő Jellinek és Sclilesinger féle
lajdoiijogának bejegyzése ellenében ellentmon- szenvedő, hanem a társtulajdonosod jutalékán
dással élni kívánnak, irasb'li ellcmmondásu is, így lehat az egész ingatlanokra elrendelte faraktárlun nagyobb mennyiséül) korlátkat hat hónap alatt, vagyis 1908. évi március és hogy a lentebb megjelölt ingatlanok az os használt fedéldeszka eladó.
lírtekezhetui ugyanott.
hó 20-ik napjatói 1908. szeptember 20-ik nap 1908. évi május ho 15. napjan d. e. 0
jalj bezárólag a telekkönyvi halósághoz nyiijt orakor Csikpálfalva községházánál megtarMadéfulva, 1908. márczius 12.
sak, inert ezen meg nem hosszabithatiT záros tandó nyilvános árverésen a megállapított kiTisztelettel:
határidő lelelte utan ellenmontiá-unk többé kiáltási áron alul i eladatni fognak.
figyelembe vétetni nem Ing ;
F u c h s Adolf,
Árverezni szándékozok
tartoznak
az*
in8., hogy mindazok, akik az I. és 3. gatlanok heesa.'anak 10J n-át, vagy is készpénz- 3—3
raktárkezelő.
pontban kóriil irt eseteken kivül az eljárás is ben. vagy az 1881. LX t.-cz. 42 ij-han jelzett
az ennek fo:yamán történt bejegyzések altal árfolyammal számított es az 1881. évi novemVan s/.t!m»r<é:u a t. k«"»/Cön*;<'ir l>.
előbb nyert ny ilv áiiköityvi jogaikul bármily ber hó 1-éu 3333 sz. a. kelt igazságiigymi
tU'lonii'is.iiu !)••>/ni, lioi;y Brassóban,
Lensor 28. seám alatt ideiglenesen
irányban sértve v 'lik'. — ide értve azokat és niszteri rendelet 8. S-ban kijelölt óvadékképes
akik a tulajdonjog arány án ik az 188'.). értékpapírban a ki .üldiitt kezéli-.-z letenni, vágySZÜCSMÜHELYT
XXXVIII, törvénycikk Ki. jj-a alapian történt az 1881. LX t. cz. 170. §-a értelmében a bábejegyzését s>. rcliiiesiiek találják — e tekin- natpénznek a bíróságnál előleges elhelyez s"Qyitottâin, Jio] ki^jiról. ir saját kásáitm?nyü INIMII MICIMI DÓÍ gallérok
tetben felszólalásukat tartalmazó k 'rvényöket ról kiállítóit szabalysz.'iii elismervényt átszól
(l -ciki knrmnntyukonuitok). saórme,
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, áltatni.
k iinmer «'-s szövet sapkák u K-<;ujnt>l>
vagyis 1908. evi március ho 20 ik napjatói
•liv.it után a
sirtik melleit
Csíkszereda, 1908. évi március hó 2-an.
1908. évi szeptember 20 I» napjaiy bezarolag A csíkszeredai kir. törvényszék mint
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítl.'fry a fuvúrosliuu, mint a kiiltelekkönyvi hatóság.
f.'.l l'in szor/i.'tI t«|> i-i/t:ihititiiii o túron
ható záros határidő elmulta utan a/, emlilett
:<Mein r kftlciiK'S Iflv/.i-tl>'« luttotnuk,
La?zlo Ooza,
bejegyzéseket csak a törvény rendes utján
hoí;y a Ic^iiK-ss/r lih nionö i/.li'-soknck
es esak az időközben nyilvánköuvvi jogo'.at
kir. lv>/.öki tiirú.
U Ir^jínn" osiihliuti ús |f{;jja^y.)bl» ni'-pszerzett harmadik személyek jogainak sérelme
oli'Tr«*ilt-srt' inr^n-nJolés IIÍHII olop-t
1 3
kir. járásliiró.
tu lok i i>niii.
nélkül támadhatják illeg.
Árverési hirdetmény.
A i- nt finlitittrki'ii kivQl készítek
Egyúttal figyelmeztetnek azo.'c a felek,
n
j;iM> Ji vttl után nniiil«'nn«'inii
akik a kiküldöttnek eredeii okiratokat adlak
szorult*, női ós gyermek-kabátokat>
C-tiklúnkfalYM közhirrokoWu.i réMBHHIVO
fl^nrok ea pale tokát, e^y^/.óv.il, c,
át, hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind szérói kozhirré teszem, hogy a nevezett
s/.. kinálii")/ tarlo/.ó i'i^kics c./.ikk' k> t
A „Székely Hépbank Hészvénytársaség"-nak egyszerű másolatokat is osztottak, vagy ilye- l-.ö/.birtokosság tulajdonát képező és nz
lt'íi^yor«.i!il»an |»onti.< kiszolgálás es
neket pótlólag benyújtanak, az ered-Minket a
U'^oÍcí-úI'Ii ár.tk iii*-]I• -tt
1908. évi április hó 11-én d. e.
uzvülgyi ut mellettt fekvő mintegy
telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
IVy^zini^n elvállalok beboleló*
9 órakor Csikszentmnrfoiibun az
6dket, premeaéseket, ja vitásokat és
A királyi törvényszék, mint telekköny vi 120 kutasz' rális hold s kiterjedésű terű
Átalakításokat.
intézet hulyíségébeu tartandó
hatóság.
leteti levő .">l»5l m -re becsült lucNál.iin ViUárolt S/.<M inoűruk díjCsíkszereda, 1908 február 14.
fenyő liaszonfa 25600 (huszonöle/.erlia'
mentesen tisstiitatnak.
K Ö Z G Y Ü LÉSÉRÉ.
Jurkovics,
lifcscs jHirtíf'^ását kt^rvi', vagyok
száz) korona kikiáltási ár mellett esik
kiváló ijszlcli'ltt'l
3—3
kii;Vlyi tilr'.i-iiy-zi'-ki birij. hánkfalva község házánál 1908. é v i
Tárgysorozat:

A magyar királyi Iguzságligyminisztcr
1906. juliu* hó 6-án 14114/906. I. M. I. szám
alatt elrendelte, hogy a c9Íkszeiitmúrtoni királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatósághoz tartozó Csikszentimre község telek jegyzőkönyveibe felvett mindazon ingatlanokra
nézve, a melyekre az 1886. XXI. törvénycikk az 1689. XXXVIII, törvénycikk és az
1891. XVI. törvénycikkek a tényleges birtokos
tulujdoujogáiink bejegyzését rendelik, az 1892
XXIX. törvénycikkben szabályozott eljárás és
ezzel kapcsolatban a t lekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítse foganatosittassék.
E célból n helyszíni eljárás a nevezett
községben 1908. evi május hó 1-én fog
kezdődni.
Ennélfogva felhivatnak :
1. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje elótt a kitűzött
határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az elnteijesztéseiket igazoló
okiratokat mutassák fel.
2. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az
átírásra az 1886. XXIX. törvénycikk 15 -líS.
és az 1889. XXXVIII, törvénycikk 5 (i 7. <s
9 § ai értelmeben adatokai megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikilldóli
elótt igazoljak, avagy oda hassanak, hogy az
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás
létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el
és a tulajdonjog bekebelezésére engedelyt
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az
uton nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek.
3. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok lulajdonosni. hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzek, illetve, hogy
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött
elótt jelenjenek meg, mert ellencselben a bélyegmentesség kedvezményétói elesnek.
A királyi járásbíróság, mint telekkönyvi
hatósága.
Csikszentmárton, 1908. március hó 18.
Oözsy Pétor,

április hó 25-én délelőtt 9 óra
1. A felügyelő bizottság niegbizatá&u
k o r tartandó zári írásbeli ajánlattal egyHirdetmény.
lejárván, uj felügyelő bizottság váAlattirt álltiu.i iskola gomluokn bekötött nyilt szóbeli árverésen elfog
lasztása.
ezennel közhírré teszi, hogy a csikmena- udnlni.
2. Indítványok.
sági iskjla tulajdonát képezó Itil hold
A kikiáltási ár 10°/» a Innal pénzkuszáló s legelő területet uz 1908. év
nyarára haszonbérbe adja nyilt árveré
seu a legtöbbet ígérőnek. — Az árverés Csikmenaság községházánál 19(18.
április hó 2 áu délelőtt 8 órakor fog meg310 korona kikiáltási áron
Az igazgatóság. tartatni,
Árverezni szándékozók kötelesek
a kikiáltási ár 10 százalékát, vagyis 31
1952—908. ai. szám.
korona bánatpénzt az árverés inegkez
dése előtt letenni. Egyéb feltételek saPályázati hirdetmény.
ját lakásomon bármely időben megCsikvármegye közigazgatásánál elő tudhatók.
léptetés folytán üresedésbe jött egy já
Csikmenaság, 1908. márczius 2.

A közgyűlésen minden részvényes szavazati joggal bir, ki mint ilyen, az iutézet
részvénykönyve szerint igazolva van és legkésőbb a közgyűlés nnpjan délelőtt 8 óráig a
társaság elnökénél részvényeit lele zi.

rási és egy központi dijaoki állásra
ezennel pályázatot hirdetek.
A járási dijnoknak évi 808 korona és a központi dijnoknak évi 880
korona.
Felhívom mindazokat, kik ezen állások valamelyikét elnyerni óhajtják,
hogy az 1883. évi I. t.-cz. 19. is 33
§-aiban előirt képzettségüket s eddigi
szolgálatukat igazoló okmáuyokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényeiket
a vármegye főispánjához cziinezve, az
1908. évi április hó 5 éig bezárólag
alulírott alispáunál nyújtsák he, mert a
késóbb beérkező kérvények nem fognak figyelembe vétetni
A pályázat mikénti benyújtására a
125000—1902. Bm. számú rendelettel
kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat
4. és 5. g-aiban foglaltak az irányadók.
Csíkszereda, 1908. márczius 2.

Fejér Sándor,
3—3

allapio.

Qávid János,
asztalos.

ÉRTESÍTÉS.

1—2

Az Agrár Takarékpénztár Csíkszeredai fiókintézete I908. márczius

l-töl kezdödöleg a pénzpiacz javultával
kisebb kölcsönöknél I'/, százalékkal, nagyobb kölcsönöknél 2 százalékkal kamatlábát leszállította.::::::
::

mugyur királyi erdógondnok.

FRISS SZÉKELY CSEME6E-TURÓT

—4)
kg.-ját K. 110
zíves tudomására hozom a mélyen
I. túrót
„
„ 1 —
tisztelt hölgyközönségnek, hogy el- II. lurót
..
.
„ 0 96
vállalom bármilyen divatos női kala- árban szállít bárhova hödöuökben vagy
poknak a feldíszítését és átalakítását. hólyagokban, frankó. Nagyobb vételeknél árengedmény. — Megrendelhető
Kiváló tisztelettel Szvoboda Erzsike
LaMaoa tiv. Karácawy JMOÍIIMMI, piaci-tér. Berkó turinagyraktirában Élőpatakon.

S

K

ászon-üjfaluban az országút
mellett 4 szoba, egy kamra,
konyha, pinezt», kocsi-szio,
képen az árverési biztos kezéhez leteendő.
istálló (kőből épitve) és sertésAz 1 koronás bélyeggel ellátott ol eladó. — Értekezni lehet a
zárt ajánlatok szintén 10"» bánatpénz- helyszínén V e r e s s A n d r á s s a l .

zel vagy megtelelő óvailékképes érlékpa|)irral láttandől: el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési
és szerződési feltételeket ismeri és
magát azoknak aláveti
Utóajánlatok nem fogudratnuk el.
Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi adutok a
csíkszeredai mugyur királyi erdógundCsedó Gábor, nokságnal és a közbirtokosság eluüké3—3
az állami iskola gondnoka. nél megtekinthetők.
Az erdőben fafelvétel csak u csíkTájékoztatás.
szeredai magyar királyi ordőgondnokAki a Kákóczy-ulczai 322. számú ság előzetes engedélyével eszközölhető.
Dávid János féle ház megvételére hajCsíkszereda, 1908. évi március hó
landó, az csak felere alkudjék, mert az 21-én.én részem uetn eladó.
Báoher,
3—3

Weiszfeiler Sándor,

Özlet áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű
közönség becses tudomására hozni,
hogy üzletemet a Kossuth Lajos
utca 382. házszám alá (saját ház)
helyeztem át, (Trohán József vegyeskereskedése mellett).
Ahol a mai modern komák
megfelelő berendezett gépműhelyt
nyitottam.
A mélyen tisztelt közönség szíves pártfogását kérem továbbra is.
Kiváló tisztelettel

KÖVÉR GYÖRGY
géplakatos Csíkszeredában.

C S I R I

Mároiitu 25.

Vg é ta né tsi ss zzvleiedrleéeknt teceslénmaé gr tyCeéssríítdkeesnmzi ,eűr e mdkaiöszzövenárrsi oén s-t

Bakesy és Bartha, férfi-szabó üzlete, Csíkszereda.

latot*.

CBIKMERBBA.
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ÁLLANDÓAN LÉPÉST TART A PÉNZPIACZ VISZONYAIVAL

,a

ís, melyl>el módot akar oyujtuni a kis embereknek, hogy
értékesebb ingóságaik után hitelt élvezhessenek.
Zálogai elfogad: arany és ezüstneraüeket, ékszereket ós mtis értéktárgyakat.
Előleget ad: állampapírokra, részvényekre, sorsjegyekre és olyan árukra,
melyek térfogatuk és romlásnak ki nem tett anyaguknál
fogva könnyen kezelhetők és gondozhatók. ^ ^ ^
fiegőrzés Végett elfogad: letéteket, arany és ezllst tárgyakat, értékpapírokat és okiratokut, melyek a fél pecsétjével ellátva is
elhelyezhetők s csekély örzés-dij ellenében megóriztetuek
— s a félnek bármikor kiadatnak.
—

20

Ezen motorok egyenletes járásunk és bámulutos
egyszerű szerkezetük folytán bármely legváratlanabb ember által is azonnnlkönnyen kezelhetők.
Árjegyzék Ingyen. OICBÓ árak réssletfisetésie.

Kétszáz korona a modern
technika legújabb remeke

AtylCNONIRÓCÉP
Különös előnyei: Bárki tanulás
nélkül rögtön ir. Aionnal él állandóan látható irás. Legegysierübb szerkezet. Aczélbetük.
Másol és soksiorosit. Bármely
drága Írógéppel egyenrangú.
= = Egyévi jótállás.

E

Szabadalmazott ipar!!

Budapest. VII., Cseiigerv-uti-xu 24.
Megr ndetbetö:

Lapunk kiadóhivatalában

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

elfogadom.

BB EB EB CSIKSZEREPAI FIÓKINTÉZETE. BB ® EB

I
k
ob
s-fe

WE1GEL FERENCZNE MÜLLER JULISKA

NÖI KALAI'-DIVAT-ÜZLETE
CSIKSZEUEDA, — KOSSUTH LAJOS L'TCA 310. SZÁM. — CSÍKSZEREDA.

O&ztálysorsjeoBk ídelárasitó helye.
Uj persely-betét rendszer.

Vau szerencsém a helybeli és v i d é k i hölgy közönség becses
tudomására hozni, hogy a t a v a s z i é s n y á r i idényre a legdivatosabb

Utalványok és hitelle-

x

PÁRIZSI ÉS BÉCSI MODELL KALAPOK

ö
= b

m e g é r k e z t e k , amelyek megtekintésére a tisztelt hölgyközünség
nagybecsű figyelmét felhívom. — Nagy választékban tartok : k a l a p

V
o. P

szalag és egyéb felszerelési cikkeket.
A mélyen tisztelt hölgyközönség becses pártfogását kérve
vagyok kiváló tisztelettel

lb
Pb

formákat, kerti kalapokat, leány- és gyerek-kalapokat,
fantasie toll különlegességeket, továbbá selyem, virág,

velek bel- és külföldre.

Szelvény-beváltás.
Kiválta! töisdei megbízásokat
és átutalásokat bármely piacra.
Az intézet képviseli az ország
legrégibb és legnagyobb „Trieszti
általános biztosító társaságot" és
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
49 - r>_>

ll

b

(Mkea«i@d4ban.

b

—b

Gyászkalapok 12 órán belül tetszés szerint elkészíttetnek.

BB BB ; BB J EB ! BB í BB i. B3 i BB EB BB BB EB BB BB EB EB
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MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA

««n^fr/ti EöefliMezö ujtaá&!

Az intézet foglalkozik a p é n z ü z l e t m i n d e n Agával.

BB
BB

Kapható az egyedüli elárusítónál:

Fekete Vilmos S s r CsitaredátiaD.

06

VároKi raktár: D f i n ^ p C f T Gyár és iroda:
V., Lipól-Mrnl 18. p u l / w r c , a ' Vl„ Otee-Qtcxa 19.
AjáiiljH ugy cséplőgép, mini mulomiizciuri' IOÍ;egyszerűbb hfii/.inniotorjuit, Ix-nzinlokomoliilijflit, valamint szivó-gázmotorjait, melyek V. Lipót-körut 19- bármikor üzemben megtekinthetők.

KÉZI ZÁLOG Ü Z L E T R E

rv

SZOBA- ÉS CZIMFESTÓ.

KALMÁR 5 ENÉEL

AZ ÁLTALÁNOS HELYZET JAVULTÁVAL, 1908. MÁRCIUS HÓ 1-TÓL
KEZDÓDŐLEG A KÖLCSÖNÖK KAMATAIT IVAL LESZÁLLÍTOTTA.
A tn. kir. kereskedelemügyi minisztériumnak 1907. junius 29-én
kelt 28242—Vl/a. sz. engedélye alapján üzletkörét kiterjesztette

Weigel üteseaeaaé M&ltes ímiiska,

elejét vesai a fejbőr m e g b e t e g e d é i é n e k
s igy megakadályozza a haj kihullását. 8 megvédi nemcsak a ttllsö káros behatásoktól, de
megakadályozza a haj kihullását még akkor is,
ha sulvos lielsü betepsepben síuylodünk. — A
„Trtfoleum" a bajnak upvszólván taplaléka s
tpy H hajunk vele való rendszeres ápolása állal
a fej sohasem kopaszodik és csak a legkésőbb
öregségben őszül inog. Használata a legepyszerübb: esténkint lefekvés elütt a felrázott folyadékkal megnedvesített spougva vagy gyapju-darabbul a íi.'jltcírt bekenjük; néhány napi használat
után megszűnik a hajhullás és korpaképzödés
Hölgyeknek, állandó használata nélkOlözheUen
Egy üveg ál a 2 korona.
M
Három üveg ára 5 korona.

A NTALGYULA

A CSIKSZEREPAI TAKARÉKPÉNZTÁR

B á i m l l y kalap átalakításéit

A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE

C s í k s z e r e d á b a n (Apafi-utcza 201. sz.
Dávid Péter ezipész mester házáhnn)
SZOBA- ÉS CZIMFESTÓ
ÉS M Á Z O L Ó ÜZLETET
n y i t o t t a m , hol elvállalom
minden e szakmába vágó munkákgyors cs olcsó elkészítését — A
oagyérdemü közönség hazafias pártfogását kérve, vagyok tiszteieltel:

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy
üzletünket a tavaszi és nyári Idényre kiváló angol szövetkOlőnlegességekból rendeztük be. Kerti öltönyöket modern szabás, izleses munka es jo
anyag hozzáadása mellett jutányos áron készítünk. — Elvállaluuk minden e
szakmába vágó munkát; felelősséget vállalunk kifogástalan kivitelert.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, vagyunk kiváló tisztelettel:

S A S O S ? «• S A S S B A féxfl-uftbé

13. eiAm.

L A P O K

ERTESITÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni,
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti s a j á t h á z a m b a n levó

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készséggel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elkészítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő, mindenféle nagyságú

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó
árban, mint bármely nagyobb városban. Továbbá tudatom még a
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.
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88
ES
Bájer
Ferencz,
nyerges
és
kárpitos,
Csíkszeredában.
BB
EB
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóinduIntu pártfogásába ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel:

• ••

leliálogkölcsőnöket nyújt 300 koronától
kezdődő leg félévi tőketörlesztést és kamatot
magában foglaló részletfizetések
ellenében 10-tól
1
05 évig terjedő időre 4 .,", alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál.
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat
legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbeteteket naplói-napig 4"/o-al kamatoztat és azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra
foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, u. m.: vásárol és elad a legméltányosaiih áron értékpapírokat, sorsjegyeket,
idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az elsó részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

• ••

A hatalom és ártatlanság keverékei az

I

AfcBA
ftIYAIiX*nVK&fiK
, . . itft I k e s . i © fSL
A I í S A S I V A I i l ' S E J K E É K SZAFEAST £ i a 1 Met. - f i i .
& L K A S I Y A & f f i a r E E i M H © í s @ ¥ F G B á s a l k e t . SQ
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugounay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba blvalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomítására, a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
tündér varázs erejével hatnak 9 rövid használat után is, rózsás szint
és ifjú bájt kölcsönöznek az arcnak.
-—
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nó
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak
harmat finomságot és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
szél és nap ellen is a leghathatósubban megvédik. A krém és szappan
egyforma jóhatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
felismerhetetlen. 2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a késiitö:

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA

ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖNCsíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint
F e l c e t e V i l m o s illatezer-ralctá.rá.'baii-

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem

I r o d a : K a p u - n l e a 15.

határtalan

tartÓBS&gu,

igen könnyű födöanyag, olcsó áron kapható

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
Nyomatott Usvoboda Jöaaef kSojvnyi n lájiban, Csikueredábu, 1908

I r o d n : K a p u - n t e n 15.
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