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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁÍJl! ÉS TÁRSADALMI IIKTILAP. 

Szerkeszt fmé̂  é« kiadóhivatal: 
B i v o b o d a J ó a t e f  könyv* éa piplrkereikedéM, 
hővé a lap szellemi ren/ét Illető minden bögleméiiv, 
valamint hirdetések és i'lötí/.t t. Hl dijak U kttldondöti. 

— Telefon  liivónzám 2. — » 

Egye® lap éra 20 fillér. 
Hirdetési dl| elóre lizetendó. 

FKLKLÓS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

N viliiért cikkek soroiikint 
40 fillörórt  közöltetnek. 

Megjelenik minden s a e r d é n . 
Elófiaetési  ar: Lpész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. 

Félívre 4 kor. Nepyedévre 2 kor. 
Hirdetési díjak a l e g o l c s ó b b a n saémlttatnak. 

Kósiratok nem adatnak vlsaaa. 

A nagy tárgyalások. 
Magyarországon jelenleg a köz'n-

aég figyelnie  éa érdeklődése az igazság-
szolgáltatás felé  irányul. 

Három bOoper foglalkozatja  az 
esküdlbiróságot, illclve a lorvényszé-
széket. Mindhárom igazán ligyelemre 
inéltó, mély szocziális volnakozásu. 

Egyik a bajai milliós főnyeremény 
Ugye, melyet a szabadkai kir. törvény-
szék tárgyal. 

A tényállás ismeretes. A vádirat 
szerint Ekkert Antal hajai temetkezési 
vállalkozó megvette a Bajai Kereske 
delmi és Iparbanktól a birtokában levő 
és a Magyar Jelzálogbauk állal kibo-
csátott konverziós sorsjegyet, amely ké-
sőbb ii.egUtötte nz egymillió egyszáz-
ezer koronás főnyereményt.  Mikor a 
bank erről tudomást szerzett, nem ér 
tesitette ügylelét, hanem különböző ürü 
gyek alalt iparkodott a nyerő fel  bir-
tokában levő dokumentumot kezébe 
kaparítani. Tüzetes utánjárással — el-
hunyt upák exhiimálásának az emlege-
tésével sikerült is. Mikor a részletiv 
visszaadására került a sor, — kicserél-
ték. A nyerőszám szomszédja került a 
lelek kezébe. Ezzel volt elkövetve a 
csalás. 

Szomorú dolog, liogy egy ilyen eset 
előadja magát egy pénzintézetnél, lie 
kell látnunk, hogy a kereskedelmi tör 
vényünk ma már sok, nagyon sok pót-
lásra szorul. Helyesen mondja dr. Ha-
lász: Harmincznegy évvel ezelőtt léte-
sült a kereskedelmi törvényünk. Akkor 
is nem a specziális magyur viszonyok-
nak megfelelő  öuálló alkotás volt ez, 
hanem jó részben a német kereske-
delmi törvény átültetése. A kereske-
delmi viszonyok, szokások azóta óriásit 
változtak. Németországban uiár régen 
reformálták  is a törvényt, mi nálunk 
még nem. Eunek tudható be uz a sok 
visszaélés, amelyeket a banküzletek 

körében elkövetnek. Legfőbb  ideje en 
nek a reformnak  a napirendre tűzése, 
ha nem akarjuk, liogy liónapról-hóiiapra 
a szövetkezetek visszaélése, a Kardosék 
butikja, a bajai sorjegypor iloiniii.ilják-tl 
a törvényszéki rovatokat. 

A másik Tisza Niván gróf  pere, 
amelyet a pozsonyi esküdtbíróság tárgyal 
Az cfajt  a rágalmuzási perek is ujabb 
keletűek. Hogy mi a per tárgya? — 
ismeretes. Weltner Jakab es Seliwarcz 
Gábor vádlottak kijelentették, liogy 
amit írtak, bizonyítani is hajlandók. A 
bizonyítás eredménye még nem tud 
Imtó. Kgyet azonban konstatálhatunk: 
a szél fiivatlan  nem indul. A koriitp 
ezió, ugy látszik, manapság az llzle i 
és a politikai körökben a legnagyobb. 

Harmadik a dánosi hnnimiak brii-
pöre. Tizenhét czigany és c/.igányasz 
szony ül a vádlottak padján l'estvár 
megye házában. Ezek a kóbor czigányok 
voltak azok, kik a mult év nyarán, ju 
lius lt)én éjfél  után letelepedtek az 
alsódánosi csarda ivószobájábutl és ami 
kor a gazda meg a családja lefeküdtek 
aludni, lemészárolták Szarvas Istvánt a 
csárdást, a feleséget,  liatal szép foga-
dutt leányát és Tabanyi l'ál koesist. 

A szerencsétlen Szarvas István tuni-
kor czigányok rátámadtak, bemenekült 
a hálószobába s IIZ ajtót magára zárta. 
Hasztalan. Az ajtót betörtek, a ga.dát 
lelőnék, a (eleségét az ágyába fojtot-
tál). Azután a csárdás csodaszép leá-
nyát becsleleuiette meg három ezigány, 
majd testéi összevissza szttikáltak. Ágy 
neműből, szalmazsákból szedtek elő a 
bankókat, mindent darabokra törtek. 
Utoljara csárdába betérő Tabányi Pál 
tejeskocsist lőtték ugyon. 

Jelenleg számolnak vadállatins tet-
teikért a czigányok. 

Lehetetlen, hogy szabaduljanak az 
igazság sújtó keze alol. De ez nég 
meg nem nyugtat senkit. Vájjon, ha a 
föbUnösök  saját ételükkel is lakolnak, 

elég van téve az igazságnak, a meg-
zavart jogrend helyreállíttatott ? Nem ! 

Más eszközökkel kell ellenőrizni a 
jogrendet. Mindenekelőtt oda kell hatni, 
logy az ilyen büntettek el se követ 
fessenek.  Hogyan? Nagyon nehéz kér-
dés! Assoeiatio idearuin eszünkbe jut 
a ezigiiny-ilgy rendezése. 

Miiiil-iiiiinl közelebbről megoldandó 
kérdések. Egy kicsit komolyan gondol-
kozhatnának e felett  a hivatalos körök, 
de meg a nagy társadalom is. 

Színház Szépvizen. 
— lii-kiiUb-u-ti — 

Fehér Károly színigazgató ez évben is. 
mint mindenkor felkereste  teljesen újjászer-
vezett társulatával Szepviz műpártoló közön-
seget, liogy egy néhány kellemes estet sze-
re/zen. Az alaposan IclfnssiteU  társulatról 
megállapíthatjuk, liogy egyes tagjai elsőrendű 
erőknek bizonyultak, azonban az összjáték 
hiaiiya a társulat lovasára esik A társulatnak 
ugy latszik tizikai ideje még nem volt a darabokat 
kellőleg összepi'obálin s ez által az összjáté-
kot elsajalitaui. A tulnyomólag uj tagok sze-
repeiket nem tudják, mi miatt egy par von-
tatott előadásban volt részünk. A tagok ko 
zütt kedves megjelenésű noviuiusok is vannak, 
kikról sok jót ina meg nem mondhatunk. 
Hosszabb együttniükódes után nzonb;m re-
mélni lehet, liogy a társulat az uj összeállítás-
ball megállja helyet. ,-:i>t a tavalyit tnlszaruyalja. 

Általában a társulat lérli személyzeti' hi 
vatottihh és tehelsegesebb tagokból all. kik 
közöli ki kell emelnünk a ket vérbeli komi-
kust, Sziklai Miklóst és liaióli Jenőt. 

A női személyzetből egy pár hálás sze-
lep folytan  a közön-ég elismerései többen ki-
erdemeltek. Így Kzatiuáryiié, Kövi Kornélia, 
Füzes Lenke, Sellő Wene és Albert (iizi. I'lzek 
közül eMip in Kövi Kornélia, a társulat ré 
gebhi tagja ; kedves megjelenésű, el<ói'eiulü 
drámai ero. 

Keher Károly bemutató előadásának 
Straus Oszkár bajos zeiiejü „Yarázskcriugö"-
jet valaszlotta, mely országszerte senzaeiós 
Hatást ert el. A darab I' hó H) en került 
szilire gyenge előadásban, mit az összjáték 
teljes hianyanak tudunk he. Azonban a darab 
színes és dallamos zenéje mindvégig sok gyö-
nyörűséget szerzett a közönségnek. 

A főszerepeket  Korda (Nikii, Füzes Lenke 
(Heléna) és Sellő Kéne alakították. Az utóbbi 
tehetséges, megnyerő kezdőnek bizonyult Franci 
priniáskisasszony szerepében. Füzes Lenke szép 
megjelenését, lutiuirozott játékát és csengő 
hangját csodáltuk, élveztük. Korda hangjában 
tagadhatatlanul van erő és melegség, de nem 
egyszer a hangakrobatátszeretné játszani. lia-
róti, Luthár nrólja mindvégig mulattatott. Ki-
lüuó komikus, aki oly rutinnal játszik, liogy 
nagyobb színpadon is pompásan beválnék. Ala-
kítása eredeti volt. Sziklai Miklós, XIII. Joa-
kim szerepében már az első este teljesen ki-
érdemelte a közönség tetszését és vonzalmát. 
Szatmáiyné ritka intelligentiávul játszotta fő-
kamarasiioi szerepéi. Kisebb szerepekben a te-
hetséges baritonista Marosi és a sokoldalú Ko-
vács tűntek ki. 

Második este Hdtai Jenő rendkiviili ha-
tású énekes vígjátéka, .Uernát1' került színre, 
melyben Uaróti és Szatlimáryné nagy tetszés 
mellett játszották a főszerepeket.  Jó volt Kövi 
Korne.ia is. Korda Tunkó szerepébeu jól 
énekelt. 

A harmadik előadáson Molnár Ferenc* 
eredeti magyar vígjátéka, az ,Ördög" gyö-
nyörkndlclte a közönséget, mely darab vig-
j itek-iiodalmunk koronája lett. A közönség 
naiv figyelemmel  kisérle a szellemes mondá-
sokat es kedves humorral ékesített tárgyi elő-
adást Kiss Árpád főszerepét  nem remélt si-
kcrivl oldotta meg. Igazi szinész kvalitás 
Sza'hmáryban aki László szerepét alakította, 
szinten egy komoly és tehetséges drámai szí-
nészt ismétlünk fel,  akinek minden mozdula-
tai lertias energia jellemzi. Igen jó volt Kövi 
Kornélia, ki a tarsulat legfőbb  erősségét 
kepezi. 

A 4-ik számú bérletben egy kedves és 
aktuális tárgyú énekes vígjátékot, a .Diplo-
más kiasszoiiyok"-at adta elő a színházi sze-
mélyzet. A vezérszerepekben Baróli, Szatmáry, 
Szathmáry né és Altiért liizi igazi művészi si-
kert értek el. A hallgatóság zajos tapsokkal 
honorálta és tóhször megújrázta Uaróti és 
Albert kupléjait s különösen ez utóbbinak 
kedves lánczát. Hangja kicsiny, de kellemes 
és behízelgő. Az előadás keretéből ki kell 
emelnünk Szatmáry Góliátját Kifejező  játéka 
meghozta számára a sikert. Jók voltak Füzes 
Lenke és Silló Rene diplomás kiasszonyai. 

ö-ik szám 11 bérletben Hernstein Henri 
örökbecsű és izgalmas cselekményü színmüve, 
..A tolvaj' került inérsekelt számú közönség 
elült szilire. A főszerepeket  Kövi Kornélia és 

A „CSIKI LAPOK" TÂRCZĂJA. 
A i««Í Jé iA?ki?l.*j 

A czéhreailszor világából. 
I r ta : Unka Imre. 

Néha-néha jól esik n multak világába 
visszaszallani s elmerengeni. 

Rum ott minden; de a romokról mintha 
szellemek beszelnenek hozzánk. Szavaikban 
oly mely bölcsesség, intelmükben nnnyi okos-
ság van, hogy méltó a meghallgatásra 

Valahányszor n társadalom átalakul.is 
küszöbén áll, mindig hasznos a multak vilá-
gához visszutérni Csuk flgyelnUuk kell és 
meghalljuk, mik voltak a letűnt kor erényei, 
hibái, bűnei? Kzekt.ól megtudjuk, mit kell nz 
átalakulás küzdelmes napjaiban elkerülnünk, 
lmgy nz uj világ, amit ep teni akarunk, . ké-
nyelmesebb s boldogabb legyen, miut a ro-
mokban beverő régi. 

Ezeket csak a mult világában tnnulhul-
juk meg. 

AE ipar szintén nagy változásokon ment 
keresltük Az úgynevezett kisipar, a letűnt kor 
világába tartozik. A mostani kisipar haláltusát 
viv as Időközben hatalmassá lett gyáriparral, 
a korlátlan, tisztességtelen versenynyel, » min-
den készültség nélkUI való, csupán |>énzUk 
erejénél fogva önállóvá lett kontár iparosok-
kal és a saját alkalmazottaikkal. 

Ha ennyien támadták s ennyi ellen kell 
küzdelmet folytatnia, bizonyos, hogy s egyen-
lőtlen harc/.ban sok sebet is kapott. 

Azonban a megalázott, porba tiport kis-
ipar Djolag felemelte a fejéL Élni akar. Sót 
nemcsak hogy élni akar, hanem el akarja a 
társadalomban foglalni nzt a helyet, amelynek 
betöltésére dicsőségben gazdag múltjánál fogva 
hívatva  van. 

*) A .Budapest" Jubileumi «IbuiniMt 

A kisipar is tehát az álnlakulas küszö-
bén áll. 

Kzért időszerű a régi czéhren.lszerrel 
foglalkozni.  Annak beleielét vizsgalat táruy.iva 
tenni. Nyoinról-nyomra kiserni fejlődése  folya-
matát. Rámutatni azon okokra, amelyek bu-
kását s vele együtt a kisipar hanyatlasál elő 
idézték. 

A czéliek nz ipar s iparosság védelmére 
alakultak. Az uralkodók közül számosan sza-
badalmakkal, kiváltságokkal ruházták fel.  Kzert 
a ezehek nugy tiszteletben, tekintélyben ál-
lottak. 

A czéliek 9zéles alapokon nyugvó önkor-
mányzattal bírtak Vezetőjük, jobban inonih a, 
kormányzójuk, a fő-  és alczéhmester volt. 
Ezeket a sajat kebelükből választottak. Köte-
lességük voll a czeh szabályainak megtartása 
fulzll  őrködni, a tagok érdekeit előmozdítani, 
s hatóságok előtt kepviselni 

Rajtuk kivUl a czéli kormányzásában 
löhhe-kevéshhe részt vetlek a jegyző, az atya-
mester; ez utóbbi különösen asegeilekre ügyelt 
fel.  A szolgnmester, mint azt a neve is mu-
tálj», a czéli körüli teendőkel végezte, bepa-
rancsohisokat (meghívásokat i teljesített, szóval 
a czehtnester aknratanak végrehajtója volt. 
ugy hogy a ruházat után tnár meg lehetett 
különböztetni a molnárt a vargától, a ková-
csot az ácstól. 

Minden czéhnek külön égi patróuusn volt. 
A kőműveseknek Szent Rukus, a csizmadiák-
nak Szent Imre berezeg. A monda szerint 
ezek a védő szentek uz illető iparágunk meg-
kezdői, meghonosítói voltak, vagy legalább 
vele foglalkoztak.  A védőszent napját minden-
kor mint ünnepet mcgUlték. Az ünnep isteui 
tisztelettel kezdődött s ilyen alkalommal mi-
Dlsztráos gyermekek helyett segédek segéd-
keztek. 

Több czébnél szokásban volt, hogy a 
védőszent napján szegődtették be a tauouczo 

kat s vegezték a felszabadításokat.  K<zel is 
bódulatukat akarták kifejezni  a vedószcntjük 
iránt. 

A beszegődtélés; a fóczéhmester  végezte. 
A hivatalos eljárást megelőzőleg kérdést inté 
zelt hozzájuk, hogy ohajlják-e ezt a nemes 
mesterséget megtanulni? Igenlő válasz után 
heszegódtette ókei s ennek megtörtével fel-
olvasta előttük s megmagyarázta nekik azon 
artikulusokat, amelyekben ekesen illeg voltak 
il-va kötelessegeik. 

A beszegődött lanoncz mestere család-
jához tallózóit. A szülőknek legl'ólebb a ru-
házatára volt goudjuk. másra nem. fts  hogy 
a mesterségéi minél jobban megkedvelje, a 
mesteréhez es csaladj.ihoz igazi benső ragasz-
kodással legyen, csak ritkán kapott engedély t 
szülői, rokonai meglatogatasára. 

A hanyag, engedetlen tanonezot büntet-
tek. Ismetelt panaszra a mesterség tanulásá-
sától, miut arra méltatlant, el is tiltottak. Az 
ilyen kitiltott tanonezot ugyanazon szakma-
beli iparos ugyanazon varosban tanonczul nem 
alkalmazhatta 

A tauoncziilö leteltével a felszabadulás 
következelt, likkor nyerte a felszabadult  ta-
iioncz a segédi oklevelet, az úgynevezett ta-
nuló leveleit, melynek alapján az illetékes ha-
tóságtól vándor-könyvet nyert. A felszabadu-
lás Ünnepélyesebb voll a heszegódtetésnél. A 
lőezchniester a felszabadultak  elölt szintén 
ártikulusokiit olvasott fel.  Kzekben a segédek 
kötelességei foglaltattak.  M is volt a segéd s 
más a tanonc kötelessége. 

Azonban a felszabadult  segédeket a többi 
régi segédek addig nem tekintették maguk 
köze valóknak, mig velük a társpoharat meg 
nem itták. Ez kedélyes mulatság volt, amelyre 
a felszabadult  segédek vendégUI meghívták 
az örégebb segédeket- Ezen mulatságon let-
tek valódi jóbarátokká s egymás örömeinek, 
bajainak osztályosává. 

A mester és felszabadaduit  segéd kö-
zölt a lanoncz korban kezdődött pátriárkáiig 
viszony a felszabadulás  után sem változott 
meg. A mester felszabadult  tanonczát ezután 
is ,ie"-nek szólította, mig az mesterét .mester 
uram"nak, feleséget  „inesterné asszonyoménak 
cziinezie. 

A segédek többnyire hétszámra dolgoz-
tak. Heti fizetésük  közös megegyezésen ala-
pult Meg voll határozva a munka menynyi-
sége, melyet egy hét alatt elvégeznie kellett. 
Leglöbbny ire egy évre szerződtek el. Aki a 
kikötőit munkájával elmaradt, azt nz ev le-
telte illan minden fizetés  nélkül volt köteles 
bevégezni. 

Kz a lekötöttség gyakori patvarkodásnak 
volt a szülője. Azutibau mindig találkoztak 
olyen mesterek, kik nz ilyen elmaradt segé-
deket kiváltották. 

A segéd a mesternél teljes elátásban 
részesült. Hogy az élelmezes nem lehelt min-
den mesternél, azt ez a dal: 

Mi-f-untiun  nz usszonyoin konyháját, 
Kopogós kukoriczu Ko:ubócaát • . -

eléggé igazolja. 
Adomák is tanúskodnak e mellett. Az 

egyik mester segédje magában beszélt. A mes-
ter nem állhalta, liogy meg ne kérdezze tőle, 
mit beszél? Mike a segéd azt felelte: 

— Imádkozom, hogy az Isten az urlól 
megszabadítson 

A segedek maguk között választolt dé-
kánok vezetése alntt állottak. Ezek intézték 
el ügyes-bajos dolgaikat; de egyúttal ellen-
őrzőik is voltak Mint a segédeknek elöljárói, 
a mesterek előtt is nagy tekintélylyel bírtak. 

A segédeknek tudásuk gyarapítása és 
tapasztalatok szerzése vándorolniok kellett. A 
vándorlási idő három év volt. Ha tekiuletbe 
vesszük az akkori uehéz közlekedési viszo-
nyokat, beláthatjuk, hogy a vándorlás nem 
lehetett valami kellemes! mulatság. A liatal, 
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Kis Árpád játszották. Kövi elemében voi»; 
jól felfogott  nebéi szerepében kiválót nyúj-
tott. MUvészi játékával meghódította a közön-
séget. Ezt nem mondhatjuk el Kissről, ki 
Richárd nehéz, nem egyéniségéhez való sze-
repében nem tudott érvényesülni. Kovács es 
Szathmáry ambiezióval játszottak. 

Omega. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. A vallás-és közoktatás-

ügyi miniszter Márton Géza és Mártonné Lá-
zár Ida mindszenti, Barthalos Béla és Bartha-
los Béláné Keleti Stefánia  gyergyóremetei ál-
lami elemi iskolai tanítókat, illetve tnnitónő-
ket, az 1908—9. tanévtől kezdódó hatálylyal 
kölcsönösen áthelyezte. 

— • vármegyei közigazgatási bi-
zottság rendes havi ülését folyó  évi május 
hó 11-én tartja meg. 

— Az állandó válazstmány ülése. A 
vármegyei állandó választmány a folyó  évi 
tavaszi rendes közgyűlés tárgyainak előkészí-
tése végett 1908. évi május hó 4 én délelőtt 
9 órakor a vármegyeház kisebb tanácskozási 
termébee Kállay Ubul főispán  elnöklete mel-
lett ülést tart 

— Iskola látogató. Kilyéni Endre a 
polgári iskolák szakfelügyelője  folyó  évi ápr. 
24-en és 25-én a esikmegyei polg. leányisko-
lában hivatalos látogatást tett és az előadáso-
kat meghallgatta. 25-én délután özv. Kiszner 
Józsefné  Igazgató elnöklete alatt, a tanítótes-
tület résztvételévcl értekezletet tartott, ahol 
Kilyéni, mint előadó szerzett tapasztalatai alap-
ján észrevételeit elmondotta. Általánan mege-
légedését fejezte  ki és örömmel vette tudomá-
sul, hogy a tanítás módja, a használatban levő 
tankönyvek teljesen megfelelnek  a modern kor 
kívánalmainak. 

— Bénnaút Az erdélyi püspök ur 
ÖDagyméltósága május hó 1-töl 19-ig a bér-
málás szentségét fogja  kiszolgáltatni a felcsiki 
esperes! kerületben. A bénnaút sorrendje a 
következő: május 1-én Csiksomlyón, 2-án 
Csiktaploczán, 3-án Csíkszeredában, 4-én Csik-
csicsóban, 5-én Csikrákoson, 6-án Csikmada-
rason, 7 én és 8-án Karczfalván,  9-én Csik-
Bzenttamáson, 10-én Csikszentdomokoson, 11 -én 
Caifcbalánbányán,  13-án Csikdelnén, 14-én C'sik-
szentmiklóson, 15-én Csikszépvizen, ltt-án Csik-
szentmihályon, 17-én Gyimesfelsólokon,  18-án 
Gyimesközéplokon és 19-én Csikgyimesen. 
Ezenkívül 10-én Segesvárt, 17-én Kolozsvárt, 
28-án Fogarason és 31-én Gyulafehérvárt  lesz 
bérmálás. A bérmálás szentségének kiosztásá-
ban püspök urnák Lányi József  tinnoni fel-
szentelt püspök fog  segíteni. Mint értesülünk. 
Csiksomlyón, ahová a két főpap  április 80-án 
délután fél  4 órakor fog  érkezni, a fogadta-
tásra nezve Bálint Lajos, felcsiki  alcsperes 
messzemenő intézkedéseket tett. A bérmálás-
sal kapcsolatban püspök urnák az egyes plé-
bániai hivataloknál vizsgálatot is tart. 

— Tanítói gyűlés. A kászon-alcslki 
róm. kath. tanítói járáskor rendes és pártoló 
tagjait, valamint a tan- és nevelésügy barátait 
a folyó  évi május hó 7-én d. e. 10 órakor, 
Csikszentléleken az elemi népiskola helyiségé-
ben tartandó rendes tavaszi gyűlésié tiszte-
lettel meghivatnak. A gyűlés tárgysorozata: 
1. D. e. 9 órakor a Szentlélek segítségül hi-

jó kedély azonban a nehézségek fölött  köny-
nyen átsiklot. A vándorlást a mesterre s nem 
magukra tartották kényelmetlennek. Ez volt a 
fegyver,  mivel fenyegetództek,  amint azt a 
fennmaradt  dal is tanúsítja: 

Kolczos, én már uem dolgozom, 
lukább vándorlegény leszek! 

A vándorlási idő leteltével, ha a segéd 
önálló akart lenni, a fóczéhmesternek  bemu-
tatta okmányait Ha az azokat rendben találta, 
utasította a remek elkészítésére és bemutatá-
sára. A remek legtöbbeyire a czéh helyiségé-
ben készült. Hogy a remeklőnek senki ne se-
gédkezhessen, felváltva  őrizték. Az őrzők 
mesterek voltak, kiknek uri ellátásáról a re-
meklő tartozott gondoskodni. 

A remeket megvizsgálás végett a fó-
czéhmester a czéh tagjainak bemutatta. Ha 
jónas találták, elfogadták  s a remekló a mes-
ter tagok sorába lett felvéve.  Ha nem, vissza-
utasították egy meghatározott tanulási időre, 
melynek elteltével uj remeket kellett készi 
tenie. 

A remek elbírálásánál figyelembe  vették, 
hogy az illető közUlök való mesternek a flu-e  ? 
De a megbirálásnál különösen nagy hatalom 
volt az asszony. Amely remeklő közUlök való 
mestertársnak a leányát vagy az özvegyét 
vette el, annak félig-meddig  nyert Ugye volt. 

Akkoriban azt a bolondságot amit rész-
letfizetésnek  nevezünk, nem ismerték. A be-
kebelezési dijat egy összegben kellett lefizetni. 
EzenkivUl pedig az uj mester a régi mestere-
ket sikerült remekének örömére megvendé-
gelni Is tartozott. 

A mesterek a segédek munkáinak ellen-
őrzésére maguk közül nz agynevezett .láto-
gatót" választották. Ennek kötelessége volt 
mübelyról-mühelyre járni, megvizsgálni a se-
gédek munkáit, kipuhatolni erkölcsi magavl-

váaa és szentmise hallgatás. 2. Fél 10 órától 
kezdődőleg gyakorlati tanítást tart: Márkos 
Sándor helybeli tanító, az óratervben ezen 
dőre esó tantárgyból. 3. Elnöki megnyitó. 4. 
A molt g y ű l é s jegyzökönyvének felolvasása  és 
hitelesítése. 5. A tanítás megbirálása. 6. Sza-
badon választott tételről felolvas:  Balló Ká-
roly k. tanító. 7. Szaval: Szőke József  tanító. 
8. Elnöki előterjesztések. 9. Indítványok. 10. 
A jövő gyUlés tárgysorozatának megállapítása. 
11. A tolyó évi fogsági  dijak befizetésének 
kapcsolatosan öokentes állományok a kath. 
Sujtóegyesület czéljaira. Csatószeg, 1908. áp 
rilis 27. Fodor István, jköri elnök. 

— A brassói függetlenségi  párt nagy 
gyűlése. A brassói függetlenségi  párt folyó 
hó 26-ándélután Zakariás János orsz. képvi-
selő elnöklésével, a .Central-1-szálló nagytér 
mében nagygyűlést tart. A nagygyűlés napi-
rendjén van : Állásfoglalás  ni önádó nemzeti 
bank felállítása  mellett és n katonai terhek 
emelése ellen; továbbá a több gyermekű csa-
ládok támogatása és segélyezése tárgyában ; 
az áltulános választói jognak nz államnyelv 
ismeretéhez kötése tárgyában \ a köztisztvise-
lők státus rendezése és szolgálati pragmati-
kájának létesítése mellett; Brassóban műegye-
tem felállításának  szorgalmazása. 

— Egyházi hírek. Az erdélyi püspök 
ur ónngyméltóságn a cs'kdelnei, gyergyóujf;  Ivi 
és gyergyóalfalvi  plébánost állomásokra pályá-
zatot hirdetett. A pályázatok bcadásiiiiuk ha-
tárideje május hó 10-ike. 

— Jotekonyság Különféle  jótékony-
célra 1908 január havában az alcsiki espe-
resi koriilet 151 kor. 40 fillért,  a felcsiki  281 
kor. 94 fillért  B végül a gyergyól 154 kor 
80 fillért  adományozott. 

— Szent missiók. Gróf  M.iJláth Gusz-
táv Károly erdélyi püspök elhntározásából több 
napra terjedő szent lieszédeket tartnak az e 
czélból kiküldött ferenezrendi  atyák a helybeli 
róm. kath. templomban. A missiók magas Bzin 
vonalon álló. tartalmas szent beszédekből ál-
lanak s minden nap délelőtt és délután is tar-
tatik. Az első szónoklat vasárnap esti 6 óra-
kor volt; szólott a lélek értékéről. A hitté-
ritót némileg Jónás prófétához  lehet hasonlí-
tani, kit Isten Xinivébe küldött és mikor nem 
remélte küldetésének sikerét látni B elaknrt 
szökni Isten hivó szava elöl, fergeteg  kelet-
kezett, Jónást a tengerbe vetették és három 
napig volt n hal gyomrában Mire ó is Xinive 
is megtért. Jónást és minden téritőt nz Isten 
azért küldi, hogy a veszeudő lelkeket meg-
mentse. Mily nagy értéke van a léleknek, bi-
zonyság arra Tóbiás is, kit Rafael  főangyal 
kisért. Mégis anyja aggódva ment ki nézni >' 
nem esett-e baja? De mi ez mind altoz ké-
pest, hogy Isten fiának  kellett emberré len-
nie és csak az ó drága xvrén váltatott meg 
végre a bűnbe esett lélek! Ember vétkezett, 
emberi szenvedésnek kellett ezt jóvátennie ; 
Isten sértetett meg, Isten kellett a megengegz-
telésbez. A missió napjai arra valók, hogy 
megértsük milyen kincs az emberi lélek s megi 
mentsük ezt a bűntől és kárhozattól. A hétfői 
magas szárnyalású szent beszéd tárgya a ke-
gyelem volt. Szónok a teremtés három leg-
szebb látnivalóját igy sorolta fel:  a csillagos 
ég, a nyíló, illatos virág és az ártatlan gyer-
mek lelke abban a perezben, mikor a kereszt-
víz lemosta róla az eredendő bűnt. S melyik 
a legszebb a három közül: a gyermeki lélek, 

seletüket s mindezekről a fócéhmestert  ér-
tesíteni. 

Az özvegyekről gondoskodtak. Nemcsak 
jó tanácscsal voltak segítségükre, hanem mun-
kásokat is rendeltek nekik. Ezzel az özve-
gyeknek n megélhetését biztosították. 

Szigorúságuk mellett a világi örömök-
nek is hódoltak. Minden czéh évenként, leg-
többnyire farsangban,  mulatságot rendezett. 
Ezen mulatságot lakozásnak nevezték. Abban 
a városi tanács B a város előkelőségei, a céh 
összes tagjaival résztvettek. Ezek a mulatsá 
gok rendkivöl híresek voltak és sokszor né 
hány napig is eltartottak. 

Ilyen volt a régi czéhrendszer. Tagad-
hatatlan, hogy voltak hibái, voltak ferde  ki-
növései s az ipar fejlődésének  sokBzor meg-
gátlója volt. Azonban az is kétségtelen, hogy 
reformálással  kényelmesen bele lehetett volna 
illeszteni az uj viszonyok által teremtett hely-
zetbe. De az ujitásvágytól felizgatott  kedé-
lyek csak az árnyoldalait, csak a hibáit néz-
ték s megfeledkeztek  arról a védelemről, ame-
lyet századokon keresetül az iparosságnak nem 
hiába nyújtott! 

Nem csodálatos jelenség tehát az, hogy 
különösen a kisiparosság, amelyet a szabad 
ipar üzése az anyagi tönk szélére juttatott, a 
a régi czéhrendszer hibáit s most csak a fény-
oldalát látják amely, mint a délibáb az isme-
retlen vándort, csábítja őket. 

Az iparosság, legfőként  a kisiparosság, 
tudatában van annak, hogy a régi czéhrend-
szer romjaihoz kell anyagért visszatérnie. Ta-
lál is ott sok becses, használható anyagot. Ha 
ezeket felhasználja  az uj építkezésnél, akkor 
olyan épületet emel, amely a kisiparnak be-
vehetetlen bástyája lösz s termékeny meleg-
ágya anyagi boldogulásunknak. 

A kisiparosság térjen mielőbb vissza a 
rom|aiban Is fenséges  czéhrendszerhez. Azok 
a romok sok es bölcs dolgokról fognak  regélői. 

mert ez akkor Isteni lény, midőn távol áll 
mindattól, mi később beszennyezi lelkünket s 
elragadja tőlünk a legfőbb  kincset: n kegyel-
met. Pedig kegyelem nélkül rúttá leszesz. 
mint azok a fényes  Bzellemek, kik csak gon-
doltak arra, hogy hátha ők is lehetnének olya-
nok, mint a Teremtő . . . B e kevély gondo-
lattól a magasbél a mélységbe zuhanttak ; Bzé-
pekből rútak, boldogokból kárhozotakká let-
tek. Gondoljátok meg eztII linei Mi a ke 
gyeimet hoztuk nektek. — Jöjjetek; ti is, 
kik évek óta hátat fordítottatok  imának, szent-
ségnek, kegyelemnek. Félre e három napon 
át a testi gonddal. Hisz annyi időt szentelte-
tek anuak a buroknak, mely csak megnehe-
zíti a lélek életét. Gondozzátok most ezt ne-
háuy napon át különösen s akkor megjön szá-
motokra a legszebb égi ajándék : ?. kegyelem. 
A mindvégig érdekes és tartalmas előadáso-
kat nagy számú közönség hallgatta. 

— Hagyttr otmer as elemi iskolák-
ban. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. g-ában 
megállapított nemzeti jelvények közül a ma-
gyar címer kifüggesztését  az iskolák tanter-
meiben a napokban elrendelte, mivel azok 
már elkészültek és szétkűldettek. Egyúttal 
azon iskolákban, ahol a V. és VI. osztály is 
van, kifüggesztik  a magyar nemzeti himnusz 
szövegét es hangjegyeit tartalmazó falitáblát 
js, amely hivatva lesz, hogy n gyermekek lel-
kében n magyar hazához való ragaszkodás 
szellemét és a magyar nemzethez való tarto-
zás tudatát kifejlessze  és megerősítse. A mi-
niszter a többi nemzeti jelvények elkészítésé-
ről is gondoskodott már. 

— Közgyűlés A csiksomlyói Jótékony 
Nőegylet idei rendes közgyűlését f.  hó 22-én 
tartotta meg Pál Gáhorné elnökletével. A köz-
gyűlésre a ta^ok szép számmal gyűltek össze. 
Az elnöki megnyitó után Szlávik Ferenc tit-
kár terjesztette elő jelentését, amelyből a kö-
vetkező az egylet életére vonatkozó adatokat 
és eseményeket közöljük: Az egyesület a 
mult évben egy rendes közgyűlést és 3 vá-
lasztmányi ülést tartott. Az 1907 junius 8-iki 
közgyűlés nevezetes mozzanat volt az egylet 
történetében, mivel akkor ünnepelte meg 25 
éves fennállásának  jubileumát. S hogy ezen 
ünnepség az egyesület múltjához méltó legyen 
s hogy egyuttul kitűzött célját is munkálja, 
Pál Gáhorné elnök indítványára a esikmegyei 
árvaház javára 100 koronát, a pozsonyi Szent 
Erzsébet emlékre és a budapesti Petőfi  házra 
50—50 koronát szavazott meg. — Ugyanezen 
közgyűlés kiemelkedő mozzanata volt az is, 
hogy özv. Adorján Imrénét, aki tiz évi elnöki 
működése alatt az egyesület megalakításában, 
szervezésében s tovább fejlesztésében  nagy-
tevékenységet fejtett  ki, az egyesület diszel-
uökévó választotta, nmiról díszoklevelet állí-
tott ki; Miklósi József,  ny törvényszéki bírót 
pedig, aki mint alelnök Bzintén nap- érdeme-
ket szerzett nz egyesület megalakításában és 
fejlesztésében,  táviratban üdvözölte. A választ-
mányi üléseken a kebli ügyeket intézte el a 
választmány, pl. segélyezést, estéíyek reude-
zését stb. Az egyesület a saját pénztárának 
gyarapítására egy juniálist és három teacstélyt 
rendezett, amelyek anyagi és erkölcsi siker 
tekintetéhen is fényesen  sikerültek. Az első 
teaestély tombolával volt összekötve. A má-
sik kettőn pedig felolvasás,  szavalat, ének 
stb. volt. A négy mulatság tiszta jövedelme 
225 kor. 38 liiler volt. Az egyesületnek jelen-
leg 50 tagja van, akik évente 2 kor. tagsági 
dijat fizetnek.  Az egyesü'et a karácsonyi éB 
húsvéti ünnepek előtt szegényei iözött 97 ko-
ronát osztott ki segélyképen Az egyesület 
— mint látható — csekély anyagi eszközei 
dacára is a mult évben is készen teljesítette 
kötelességét és buzgón megfelelt  kitüzütt cél-
jának. Ebben kétségtelenül igen nagy érdeme 
van buzgó és lelkes elnökünknek, Pál Gábor-
nénak. — Ezután Wéger Jánosné pénztárnok 
terjesztette elő pénztári jeleutését. Eszerint az 
egyesület vagyona 1354 kor 21 fillér.  A szá-
madások átvizsgálása után a közgyűlés elis-
merés mellett megadta pénztárnoknak a fel-
mentvényt. Ezután a lemondott tisztikart új-
ból egyhangúlag megválasztják. A választ 
mányi tagok megválasztása után a közgyűlés 
elnök indítványára a Báthory kápolua javára 
20 koronát, Szlávik Ferenc titkár indítványára 
pedig a Katholikus Sajtóegyesület céljaira 
szintén 20 koronát Bzuvazott meg. Ezzel a 
közgyűlés véget is ért. Bgo. 

— A. székely erdők ügye. Percei Mó-
ric, a .Független Magyarország" szerkesztője, 
állott április 24 én a budapesti királyi törvény-
széknél rágalmazás vádja alatt Még a mult év 
februárjában  a „Székely erdők Ugye" cziinü 
czikkében aţt állította Györffy  Gyuláról, hogy 
az Zigány Árpáddal és Knrdhonló Árpáddal 
szövetkezve, megakarta zsarolni a Herczberg 
czéget 50,000 korona erejéig Szepessy István 
elnöklete alatt április 24-én foglalkozott  az 
ügygyei a budapesti büntető törvényszék. A 
vádat dr. Brasch Arnold képviselte. A biróság 
helyet adott n vádlott kérelmének, melyet a 
tárgyalás elején terjesztett elő n bizonyítás 
megengedése tárgyában, s ez okból a tárgya-
lást elnapolta. 

— Járvány. Gyergyó-Szentmiklóson a 
hatóság az elemi- és polgári iskolákat a vör-
heny terjesztésének megakadályozása czéljá-
ból bezáratta; az előadások mindaddig szüne-
telnek, mig a járvány meg nem szUnik. 
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— A brassói ssékelytársaság, -
mint lapunk mult számában is említettük — 
Üdvözölte Szterényi József  államtitkárt, királyi 
kitüntetése alkalmából. Az államtitkár most 
az üdvözlést levélben köszönte meg. A társa-
ság üdvözletében, úgymond a székely érdekek 
szolgálatára és a brassói ipar fejlesztésére 
irányuló törekvéseinek méltányolását látja. Az 
a gazdasági alakulás, hogy a székely ifjak  el-
hagyva őseik földjeit,  a közeli városokba, 
első sorban Brassóba vándoroltak, ott ipari ki-
képzést nyernek és utóbb önálló iparosok gya-
nánt letelepülnek, s az immár közel százados 
folyamat,  mely önként indult meg minden be-
avatkozás nélkül, gazdaságilag is uctnzetileg 
is jelentős. Ennek a folyamatnak  következ-
ménye a brassói magyarság évtizedek előtti 
kialakulás, melynek megerősítésében, nemzeti, 
politikai és gazdasági viszonyainak megszilár-
dításában ő is közreműködött. Erre a műkö-
désre visBzatekintve nagy örömmel látja az 
azóta is végbement nagy fejlődést. 

— Műsoros estély Csikszentimrén. 
A folyó  év március hó I5-én megalakult csík-
szentimrei ifjúsági  egyesület, az újonnan ké-
szült Bzinpátli dekoráció javára ápril 20-án, 
(húsvét masoduapján) flllér-estélyt,  rendezett a 
következő műsorral: I. Hymnus. Énekelték az 
egylet tagjai 2. Megnyitó beszéd. Lórincz 
Sándor plébános lelkes és megható szavak-
kal üdvözölte az egybegyűlt nagyszámú kö-
zönséget. Szép és erkölcsös tettekre buzdító 
szavakkal adta át az ifjúsági  egyletnek az uj 
színpadot. 3. Kurucz nóták. Zenekisérettel 
énekelték az egyesület tagjai. 4 A lelki őr. 
Kasztovszki L -tol, szavalta Tankó Mariska. 5 
Ének solo Bartos Sarolta, (i. A felsült  vőle-
gény (.monológ). Előadta Sânilor József.  7. 
Cimbalom solot játszott Balló Lajos. 8. Me-
lyiket.. . Ábrányi E. Szavalta György Elek. 
9. Hegedű duett. Baki Ferencz és Baki Jó-
zsef.  10. Falun (dialog). Előadták: Balló Fe-
rencz és ifj.  Sándor Uergelyué. II. Kenyér 
szegeskor, Móra 1.-tól. Szavalta Sándor Geró. 
12 Ének duett. Hajnód Pál és Székely Ká-
roly. A légy (monológ). Előadta György Elek. 
14. Szózat. Az estély e tartalmas éa mulat-
tató műsorával a közönségnek anuyira tet-
szett, hogy másnap közkívánatra ismételten 
előadatott. Összes bevétel 103 kor. volt. 

— Műkedvelői előadás. Az Országos 
Szanatórium Egyesület helybeli fiókja  jövő hó-
napban jótékonyczélu sziuelnndást rendez. Az 
előadásban részt vesznek legjobb műkedve-
lőink, kik már serényen készülődnek az es-
télyre. Szilire kerül: a „Dalárdisták" czimü 
bohózat. A próbák már annyira előrehaladtak, 
hogy a szinelóadást — melyet táncz fog  kö-
vetni — május hó 9-én minden valószínűség 
szerint megtartják. A rendezés élén özv. Risz-
ner Józsefné  polg. leányiskola igazgató áll, 
ki ismert tevékenységével és szakértelmével 
működik közre a rendezésbeu. A meghívók a 
napokban bocsájtatnak ki. 

— Hegyomlás a vasúti pályán. Áp-
rilis 25-én majdnem nagy vasúti szerencsétlen-
ség történt. Az újonnan nyitott inadéfalva— 
gyergyószntmiklósi vonalnak a Gréczes felöli 
részen, az alaguttól mintegy fél  kilóméternyi 
távolságra eső részén megtörtént az amit so-
kan megjósoltak, hogy a beomlással fenyegető 
hegy nagy területen megcsúszott. A vasúti pá-
lyát alaposan megrongálta. Kevéssel utóbb 
közeledett Gyergyószentmíklós felől  a személy-
vonat, melyet azonban idejekorán megfékez-
tek, s így egy előrelátható szerencsétlenség-
nek eleje vétetett. A közlekedés átszállással 
tartatott fenn.  Mindenestre szükséges volna, a 
veszélyes pályának alapos felülvizsgálása  mit 
különösen indokolttá tesz azon körülmény, 
hogy a pálya késő őszszel fagyban  épült s 
most a beállott tavasz a talajt nagyon meglá-
zitotta. 

— Vasárnapi szórakozás. Április hó 
26-án délután a Mikó-utczáhan lakók kellemes 
szórakozásban részesültek. Már két órakor szó-
lott a falusi  banda egy földmiveló  udvarán, 
liogv összegyűjtse a mulatni vágyó katonákat, 
legényeket és leányokat Csakhamar uépes 
lett az udvar, mert a hatóság, az ott lakó csa-
ládok és az arra sétáló közönség megbotrán-
kozására az aszfalttal  ellátott város között, 
egy nyilt udvaron falusi  tánezot engedélye-
zett. Mikor ezt a minden tekintetben kifogá-
solható engedélyt megadta elmulasztotta azon-
ban a rendőrségnek tudomására hozni, s igy 
történt meg az a nevetséges eset, hogy a rend-
őrök — figyelmeztetés  következtében — számra 
nézve 4-en kivonultak a helyszínére, hogy a 
nem engedélyezett tánezot beszüntessék. Ekkor 
előállott a rendező, egy kocsis személyében 
és igazolta magát a város egyik tisztviselője 
által megadott engedélyijei, mely délután 2 - 6 
óráig megengedi a tánezot. Miután véletlenül 
nem Csicsóhun, hanem Csíkszereda rendezett 
tanácsú városban lakunk, ahol különféle  czi-
men és jogon fizetjük  az adót, föltétlenül  meg-
kívánhatjuk a városi hatóságtól, hogy disting-
válni tudjon és alkalmazkodni a nagyközönség 
kívánalmaihoz és jövőre az ilyen engedélyek 
kiadásával ne rontsa a finomabb  érzésű embe-
rek ízlését. 

— Egy uj diadal a .Nemzeti Laj-
stromozó Pénztarnak." Egy pár nap előtt 
vett egy brassói cég egy lajstromozó pénz-
tart, mert utóbbi időben észrevették, hogy a 
rendes pénzflókban  a napi bevételek a forga-
lomnak num felelnek  meg és az elárusitóoö 
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jövedelmén felUli  kiadásokat tesz. Alig hogy 
fel  volt állítva az uj pénztár, másodnapon 
már sikerült nz elárusitónót tettenérni, amikor 
éppen egy néhány koronát elnkart sikkasztani 
és örömtói sugárzó arccal fogadta  a cégfó-
nöke az itteni képviselőt Riemer Ede urat, 
kijelentvén, hogy nála a pénztár már kifizette 
magát. A mult héten közölt lopásnál Breck-
ner és Klompe uraknál is a pénztár volt az, 
aki mindennap jelentette, hogy egy bizonyos 
összeg hiányzik és nz által jobban figyeltek, 
ugy hogy ott is sikerült a tolvajt megfogni. 
Hogy mind annak dacára móg oly. sok na-
gyobb cég is van. a mely ezen nz Ö pénzük 
védelmére feltalált  újítást bevezetui vonakod-
nak, érthetetlen. Reggeltől estig dolgoznak, 
hogy pénzt Bzerezzcnek és az ily keservesen 
megszerzett pénzt olvasatlanul lie dobják egy-
el uem zárható nyitott fiókba,  amely sem ha-
nyagság, sem erkölcsi megbizhatlanság ellen 
uem vedi. 

— Kíméljük az erdőt I Az erdő nagy 
közgazdasági jelentősége s jótevő hatása az 
ember egészségére, életére, ma már nem szo 
rul bizonyításra. 8 hogy az ember ösztönsze-
rűen mindenkor érezte is ezt, bizonyítja a 
sok dal és költői dicséret, a mellyel költők s 
a nép adózlak az erdőnek. Mind u mellett a 
közönyösség, vagy a kapzsiság gyakran mel-
lőzi vagy pusztítja a fát,  olyankor is, amikor 
a zöld lomb ideális értéke mást követelne 
Magyarország erdőség tekiutetéhen még meg-
léhetósen elóljár az európai államuk között, 
de azért nagyon is helyén való volna egy 
olyan, az egész társadalomra kiterjedő, teve-
keny és befolyásos  egyesület, ninely az erdő-
nek, a zöld fanak  védelmét, kultuszának ter-
jesztését tűzné ki feladatául.  Különösen a fát-
lan nagy Alföldön.  Az erdópusztitás hatását, 
legvégső fokában,  Kínában lehet látni. A kik 
Eszak-Kina hegyvidékem utazlak, nem győz-
nek eléggé sötét képet festeni  az ottani tájék 
vigasztalanul Bzomoru voltáról. S ennek leg-
főbb  oka az erdő tökéletes kipusztítása. S ha 
Kína messzevalónak tetszik sokak előtt, ak 
kor közelebbi példát is kaphatunk. — Dalmá-
ciában. Vagy Írországban, amelynek ugyan 
sok a szépsége, de a mely egyike a legsze-
gényebb európai országuknak. Hivatalos ada-
tok szerint Írország népe, a melynek bizo-
nyára nincs egy fölösleges  garasa sem, ma 
is huszonöt millió koronát tizet a külföldnek 
évenkint építő fáért,  l'edig kétségtelen, hogy 
Írország földjét  valaha teljesen erdőség borí-
totta. Ma azonban annyira kipusztult nz erdő, 
hogy földje  az egész területnek csak másfél 
százaléka, s ennek a töredéknek is jó részén 
kevéshbé értékes bokor-növényzet nó. E mel-
let általában a szigetnek csaknem egy ne-
gyede teljesen müveles nélkül hagyott föld. 
Általában a híres zöld Bziget egyike a fában 
legszegényebb tájékoknak. Legújabban rré 
lyesen újra kezdik Írországban az eidó kul-
turát, de sok évnek, talán évszázadnak kell 
elmúlnia és sok milliónak elfogynia,  mire a 
zöld sziget fatermelésben  ugy a hogy függet-
leníti magát a külföldtől. 

— A romániai gyáripar fejlődése. 
Az utóbbî uébány év ulatt Komániában a gyár-
ipar rohamos fejlődésnek  indult ami a gazda-
sági élet fellendülésére  vezethető vissza első-
sorban- A szakminisztérium által összeállított 
statisztikai kimiuatás szerint Komániában 113 
uj gyár keletkezett 1906-tól mostanig, ami. 
ha tekintetbe vesszük, hogy az ország neiu 
nagy területü s népessége is kicsiny, az ipar 
teren nagy fellendülést  mutat. 

218. szám-1908. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1908. évi V./29I. ez. végzése foly-
tan Kovácsi Ignácz budapesti ügyvéd által 
képviselt Weisz Miksa végrehajtató részére 
Deáky Lajos gyimesi lakos végrehajtást szen-
vedő ellen 300 korona követelés s jár. ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  és 2247 korona 32 fillérre 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak nz alap- és felülfoghil-
tatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán (iyimesen és folytatólag 
Baraczkcson leendő megtartása határidőül 
1808. évi májas hó 4-lk napjon delelött 
8 oraja kituzetik, a mikor a bíróilag lefog-
lalt ingók és pedig: hentes üzlet felszerelés, 
boltiáru cikkek és berendezések stb. a legtöb-
bet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kiclégitésthcz jogot tar-
tanak. amennyiben résziikre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna éa ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbb 
ségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig 
alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak 
utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1908 évi április hó 
Il ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. birúítiígi vhiijtú. 

127. szám—1908 vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csitszentmártoni kir. já-
rásbíróságnak 1907 évi Th. 39/2. számú vég-
zésé következtében dr. Nagy Jenő ügyvéd ál-
tal képviselt Száva Márton kászonaltizi lakos 
Bt. javáru Gaál Sándor és neje kászouimperi 
lakosok ellen 407 korona s jár. erejéig 1907 
évi julius hó 12-én foganatosított  kielégitesi 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 1400 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
házibutorok, rozs, fonógép  stb. nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1908-ik évi V. 3/4 számú vég-
zése folytán  65 kor. hátralékos töke s jár. 
erejéig Kászonimpér községben végrehajtást 
Bzenvedők lakásán leendő eszközlésére 1908. 
évi május hó 2-ik napjának délutáni 6 
Órája batáridőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hocy az érintett iogóságok ezen .ír-
verésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszentmárton, 1908 évi április 
bó 24-ik napján. 

Ambrus Lajos. 
kir. bírósági vhajtó 

Sz. 180-1908. (3-3.) 
Árverési hirdetmény. 

Csikcsoinortán közbirtokossága részéről 
közhírré tesszük, hogy a nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és Sulcza-völgyére 
hajló Kövessarok erdórész mintegy 35 kat. hold 
kiterjedésű területen levő és 25588Ó in'-re 
becsült luczfenyő  haszonfa  eladása iránt Csik-
csoinortán községházánál 1!C>\ évi május 4-én 
délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlattal egy-
bekötött nyílt szóbeli árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184,180 korona iegyszáz-
nyolczvannégyezer egyszáznyolczvanöti korona. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánatpénz 
képpen az árverési bizlos kezéhez leteendő 

Az eg\ koronás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok sz-iitén 10 százalék bánatpénzzel 
vagy megfelelő  óvadékképes értékpapírral 
látandók el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri és tnngát azoknak aláveli. 

Utónjánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre vo-

natkozó közelebbi adatok a csíkszeredai m. kir. 
erdógoudnokságnál és a közbirtokosság elnö-
kénél megtekiuthetök. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csíkszeredai 
m. kir. erdógondnokság előzetes engedélyével 
eszközölhetők. 

Csíkszereda, 1908. április hó 9. 
Páliy András, Ferencz János, 

bírt. jegyző. bírt. elnök. 

Árverési hirdetmény. 
Csikbánkfalvu  közbirtokossága ré-

széről közhírré teszem, hogy a neve-
zett közbirtokosság tulajdonát képező 
és az uzvölgyi iit mellett fekvő  mint-
egy 120 katasztrális hold kiterjedésű 
területen levő 5051 m'-re becsült luc-
feuyő  haszonfa  25600 (huszouötezer-
hatszáz) korona kikiáltási ár mellett 
csikbánkfalva  községházánál 1908. évi 
május hó 11-én délelőtt 9 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilt szóbeli árverésen elfog 
adatni. 

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

Az 1 koronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bá-
natpénzzel vagy megfelelő  ovadékképes 
értékpapírral látandók el. Az ajánlat-
ban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  is 
meri és inagát azoknak aláveti. 

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

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai magyar királyi erdőgondnok-
ságnál és a közbirtokosság elnökénél 
megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai magyar királyi erdógondnokság 
előzetes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908 évi márc. 21-én. 
Bácher, 

mngvar kir. erJogoiiJnok. 

657—908. szám. 2 — 2 

Csiksztimre községében 
a főtéren  lévő vendéglőbe egy 
ügyes megbízható m e g h i z o 11 
kerestetik. — Értekezhetni e lap 

kiadójával 

(P® ® NIRPETMÉNy. ® ® Q 
A világhírű kászonimpér! Répátl 
gyógy-ásványvlz kizárólagos el-
árusltását átvettük s azt naponta 
friss  töltésben — házhoz is elszál-
lítva — helyben 12 fillérért  literes 
üvegekben árusítjuk. — Kelkérjük 
a nagyérdemű helyi közönséget, 
hogy napi szükségletét, mindennap 
reggel 8 óráig, értésünkre adni szí-
veskedjék, hogy igy a viz haza-
szállítását a délelőtt folyamán  esz-
közölhessük. Bármily kevés legyeu 
is a napi szükséglet, kérjük azt 
csak elójegyeztetni, mert egy pa-

v laczkot is készséggel hazaszállítunk., 
/A forgalom  könnyebb lebonyolításul 
' czéljából bármilyen ásványvizes üve-
get — kivéve a budai-vizes üveget — 

:: cserébe wsszafogaduqk-  : : 

Teljes tisztelettel 

NISZEL FIVÉREK. 

A csteitmMsi és szépvizl egyházat Közös tanácsától. 
190S. évi 274. sz. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszenlmiklósi és u szépvizi 

rótn. kath. egyházak közös temetőjének 
köntives munkálattal való kijavítására 
ezennel árlejtést hirdetek. 

Kikiáltási úr : 2362 korona 20 fil-
lér, azaz Kettőezcrháromszázhatvankettö 
korona 20 fillér,  melynek 10 százaléka 
árlejtés megkezdése előtt bánatpénz fe-
jében leteendő. Az árlejtés napjául 
folyó  évi május hó 3-ának dél-
után 3 óráját tllzöm ki, melynek 
bekövetkezéséig nz árlejtés feltételei 
és a költségvetés a csikszentmiklósi 
plébánián — hol uz árlejtés is tartatni 
fog  — a hivatalos órák alatt betekint 
lietók. Az pgyháztanács idei április 
24 én hozott határozatából. 

Csikszeiitmiklós, 1908 április 25-én. 
Deák Elek, Kóródy Mihály, 

pouiluok. plébános, cluök. 

Faárverési hirdetmény. 
Csiklázárfalva  közbirtokossága ne-

vében alulírottak ezennel közhírré te-
szik, hogy a birtokosság tulajdonát ké-
pező Nagyverem erdőrészben a in. kir. 
erdőhivatal 445—908. számú rendeleté-
vel megadott engedély alapján 14-94 
kat. holdon megbecsült lucz- és jegenye-
fenyő  haszonfa  18354 kor., azaz tizen-
nyolczezer báromszázötveunégy korona 
kikiáltási árban 1908. évi m á j u s h ó 
5-én délelőtt 10 órakor a község-
házánál megtartandó zárt írásbeli aján-
lattal egybekötött nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek el fog  adatni. 

Árverezők az árverés megkezdéae 
előtt az árverést vezető elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 (liz) százalékát bánat-
pénzben kötelesek letenni és az 1 (egy) 
koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 10 (tiz) 
százalékának megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el és abban ki-
jeleuteudö, hogy az ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  ismeri 
és azoknak magát aláveti 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdő fatömege  becsértéken 
alul eladatni nem fog. 

Megjegyeztetik, hogy a vételár két 
egyeuló részben, még pedig az első 
részlet a vágástér átadása napján, a 
második részlet pedig az első részlet 
lefizetésétől  számított 6 (hat) hónap 
múlva fizetendő  ki. 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi udatok Lá-
zártalva közbirtokossági elnökénél bár-
mikor megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1908. április 20. 

Virág András, Ábrahám Béla, 
küztiirtokossági eluök. közbirtokossági jegyzn. 

E gy jó karban lévő félfödelü 
k o c s i eladó, hol ? meg-
mondja a kiadóhivatal. 1-3 

Csődtömeg eladási hirdetmény. 
Ttibak és Deutsch csíkszeredai be 

nem jegyzett kereskedóczég csődügyé-
hen a csódválasztinány határozata alap 
ján közhírré teszem, hogy a csődleltár 
37 653. sorszáma ulatt felvett,  össze 
sen 4158 kor. 25 fillér  értékű rövid- és 
rőfös-áruk,  bolli berendezések, árusátor 
készletek szóbeli nyilvános birói árverés 
utján kiküldött végrehajtó közbejötté-
vel külön leltári tételek alatt eladatnak. 

Az árverés határideje 1908. évi 
május 6 ika és következő napok dél-
előtti 9 órája a Tubák éa Deutsch czég 
üzlethelyiségében. 

Kikiáltási ár a beszerzési ár, azon-
ban 11/. áruk a fenti  összegen aluli ár-
ban is eladatnak. 

A vételár készpénzben, azonnal, 
alulirt tömeggondnokiiak kezéhez kifi-
zetendő. 11 áruk pedig legkésőbb 1908 
május 20 ig elszállitandók ; az árverés 
határnapjától azonban u csődtömeg semmi 
felelősséggel  nem tartozik. 

Az elárverezendő áruk és készle-
tek az árverési határnapig u t0uiegţ,ond-
nok közbejöttével az irodai órák alatt 
megtekinthetők. Az áruk minőségéért 
a tömeget semmi felelősség  nem terheli. 

Egyebekben az 1881 évi LX. tör 
vényezikknek az ingó árverésre vonat-
kozó határozatai nyernek alkalmazást. 

Csíkszereda, 1908 április 27-éu. 
Dr. Nagy Domokos, 

töoieggouduok. 

A legjobb, legelterjedtebb és legol-
vasottabb budapesti napilap 

„ A Z Ú J S Á G " 
Te r j e d c I m e naponkint 28—32 oldal. 
Ünnepnap (10-̂ 100 oldal. — Hetenkint 
,Asszouy és „Gyermek" melléklet 
Előfizetési  ára: egy évre 28 korona, 
félévre  14 korona, negyedévre 7 korona, 
egy hónapra 2 korona 40 fillér.  Megren-
delő czim: „Az Újság" kiadóhivatala 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 54. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

ZOHgQRÁZÓK FIGYELMÉBE! 

HEY KÁBOLT, az i smer t 
zongorahangolo május 

lio Közepe táján városunkba er-
kezik. Ezúton is felhívjuk  a zon-
gorázok figyelmét  Hey Karolyra, 
aki elismert szaktekintély ezen 
a téren. Zongorahangolást eszkö-
zöl helyben 8, vidékén 10 koro-
ronaért. Előjegyzeseket elfogad 
Szvoboda József  papírkereskedő. 
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| 5 A H u t t e r s z á l l o d á v a l s z e m b e n i « 
Becses tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy a tavaszi és nyári idény újdonságai megérkeztek. - Nagy választékot tartok női és 
férfi  ruhaszövetekben, kreton, mosó és gyapju-delinekben. Női és férfi  fehérnemű,  mindenféle  czipö és készruha nagy raktar. Noi vallgallerok, ka»a-
tok és diszkalapok nagy választékban kaphatók. Legjobb minőségű vásznak 6 forinttól  feljebb.  — Az áruk jelenlegi magas áremelkedese daczara, 
elsőrendű gyárosokkal levő összeköttetéseim révén azon kellemes helyzetben vagyok, hogy áruimat a régi árakban bocsathatom a t. vevő-
k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é s é r e . — Legolcsóbb bevásárlási üzlet! Becses pártfogásukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 

N U R I D S Á N Y M Á R T O N női és férfi divatüzlete C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
itogy Brassóban siiját telkemen (Vasut-ulczn. 
a tramway elágazásánál) be l - és kü l fö ld i 

* :::: m á r v á n y b ó 1 faragtatok  és csiszoltatok :: 

BÚTOR-W ARVflHVIiflP'OKAT 
ÉS SÍREMLÉKEKET 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienit. Labrador és Andesyr kemény 
közetll síremlékeket, amehek kap-
hatók 2» koionátúl :2(io0 koronáig. 
Mind elsó kézből n legolcsóbban sze-
rezhetők be. Cgynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal Itoz-
zámfonliihii,  mert ez által nagy meg-

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

P i a c a i g y á r t m á n y ! I C i t ü n ő n m n k n ! 

M A Y E R G É P G Y Á R 
VAS- FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02 

SZOMBATHELY-BUDAPEST  vi. KERÜLET, VACZI KÖRÚT 6I. SZÁM. 
Benzin lokomobi l -
cséplószererelvenyek 
Stabil benzinmotorok 
Szivógáz motorok fa-
szén-, koksz- és antra-
czit fűtésre,  120 HP.-ig. — Malomepiteszet. — Szabadalmazott 
hydr. borsajtók, olajprések és mindennemű gazdasági gépek. 

Kedvező fizetési feltételek. :: :: Árjegyzék kívánatra Ingyen és bérmentve. 
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É R T E S Í T É S . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 1k eses (igyeiinét felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olesó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenfele  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valumint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a tiugyérdemll közönség joiiulu-

liitu pártfogásába  ujánlva. maradtam kiváló tisztelettel: 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos. Csíkszeredában. 
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urntott minden létező kisebb vi-
lágítási betendezés fölött  gyö-
nyö rű fénye,  o l c s ó s á g a és 

veszélytelenségével n 

B R I K E T T I D - F É N Y 
TÓTi. Különleges rendszer kisebb Töri. 
VédVC. -világitasi berendeléshez - vtlve-
szoiia és házi központi telepek. 
Szab. törvényileg védve minden 
kulturáltamban. K házi világítás 
nélkülözhetetlen villák, falusi  l,i 
kok. pinczék. kertek, gyárak, hor-
dozható világi'ási berendezések-
nél és anlogén l'ém-liegeszési he 
geszési berendezéseknél Költség-
veiéssel s mindennemű felvilágo-

sítással szívesen szolgál. 

A „BRIKETTID-FÉNY TÁRSASÁG." 
Központi irodája: liudapcst, 

4 VI., I.iszt l'Vretu'Z ti-r !l sz. 5 
Sajat .Brikkettid'-gyar Erisebetfalvan. 
Solveis képviselők kerestetnek. 

KALMAR S EN6EL 
2,1 MOTOR- ES GEPGYARA 

Városi raklár : 
V., Lipói-körut 18. 

B U D A P E S T i l o , l " : 

P U U H r L ^ i Yi., uieg-mtza 19. 
Ajánlja tî v os"jil<í̂ t'»ji.  mint malomii/nnr.' \>-í;-
rfTV-ziTiiiili  lM'ii/.iiMii(iloi|iiit. Intiziiildk'jiiu'liiíl-
ia11, valamint H/.i vó-jjáztnolorjail. im-lvck V Li-
|»ül-k«")iul 9 liániiikoi iizrmWn iiM-jclrkint hrluk. 

••Teljes jótállás - -
kitűnő csépjééért! 
Kz.-ii motorok vpyvnUrvs járásuak é« bámulaio« 
(•L'vs/rril szerkezetük folytán  linrmcly le«riárHt-
laii;J»l) ciuliiM-állal is it/oiinalküimvi'ii kr/.rlliclők. 
Arjegyaek ingyen. Olcsó árak rÓBBletfleetési  e. 

MOTORVEVÖK FIGYELMEBE! 
HERKULES-MOTORVALLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
.Aj'inljii û rv (-si'-jtlrsi. mint ni;il"inüzi'iiire kitű-
nően ;ilk;tbiMs. b-p'gysziM-iibl»  henzihlukoiiuiliil-
jait. iiu'lvck V. k<-r. Vát-zi-ut KI), sziitn nliitti 

ŷsii-lniii bánnikm- ii•/.i-1tiIx-n iiK-gt^kintlictíík. 

Tdjes jótállás 
kifogástalan 

Üzemzavarok kiiarva! B. mulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül  csekely benzinfogyasztás. 

13— 14-éves Hu Is kezelheti 1 
Árjegy?éV ingyen! Olcsó arak résíletflietésrel 
Kétszáz ilsiiiili i-lisini-iö li-vrl Mii<rv;m)i>z;'i. 

gnn iizfinlicti  levő imiturnkrél! 

HIRDETMENY. • 
Bikalegelőn nyárolt tenyész-
igazolvanyos 2-eves bika el-
adó ifjabb  Becze Józsefnél 
2 S z é p v i z e n . 3 

JBL 

V a n s z e r e n c s e m C s í k s z e r e d a v á r o s 
é s v i i l e k c n a g y é r - l f t n ü  k ö z ö n s é -

g é i t i s z t e l e t t e l é r t e s í t e n i , m i s z e r i n t 
( V t k - z e r e i U b a n 1 A p a l í - u t e z a ' J t l l . s z . 
l ) a \ i d I ' é t e r e / . i p e s z m e s t e r b á z á l m n ) 
SZOBA- ÉS CZIMFESTŐ 
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET 
n y i t o t t a m , hol VIvállaloiu 
minileii e szakmába vágó munkák 
gjors is olesó elkészítését — A 
nagyérdemű közönség hazafias  párt-
lugasát kérve, vagyok tisztelettel: 

A N T A L G Y U L A 
12 SZOHA- KS CZIMI-'O'TO. 12 

• m • m • • m • m • m • 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
&hm& HIYAlt i rV&XRR&V , . . «m 1 kei . SQ ttl. 
& m A B I V A L l f l l J K E i M  8 Z & . P P & W é m 1 k a s , - H l . 

B I V ^ L ^ I I I K S É M K©£JS¥FQE 4 S R 1 k < m 5Q í i h 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugouna\ Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr tinonii-
tásara. a szeplők és más nietisztalahiiiságuk eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos es láthatatlan 
tündér varázs ercjevel Itatnak s rövid használat után is. rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az aicnak. = = ™ = 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arc.i is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
keszitményektöl. — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az árunak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a legliatlMtósahbnn megvédik. A krém és szapp <11 
eg_\ fonna  jóbatásu. a liiilgypur pei'íg a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant. 2 hölgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

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

9i r.a 

I 

K l l t i n A m l i i f i H é e i l  é t t l<*KmHK<tMHbb N z l l á r « l » A g u P o r l l n i i f l - O r n  r n l r t a j á n l oIcnA á r o n a 

P0RTLANP-CEMENT-6YAR BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

Nyomatott öuvoboda József  kOnyvnyomdljlban, Csíkszeredában, 1908 




