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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S a T o b o d a J ó a s e f  kSnyr • éa papirkereakedéae, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijuk is küldondük. 

Telefon  liivószáni 2. 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre lizelendd-

FELELOS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
CGYVÉD. 

I Megjelenik minden a a e r d á n . 

Elóflsetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 ko-. 
40 fillérért  k^Uetuek. I Hirdetési'1 dijak % le°g'o?o?ó b^b ™n^asámittatiiak. 

Ké Bírátok nem adatnak vlsasa. 

Olcsó és jó hústermelés. 
A fenti  CZÍID alatt dr. Gidófalvi  István 

kir. közjegyző egy nagyon érdekes czikket irt, 
tekintettel arra, hogy minálunk Csikvármegyé-
ben is a hus drágulása miatt igen nagy a pa-
nasz, abban a reményben adjuk közre ezt a 
czikket, hátha Gidófalvi  eszméje nálunk is 
pártolásra talál. 

Az Országos Központi Hitelszövetkezet 
kötelékébe tartozó szövetkezetek mindenike 
megtesz a saját hatáskörében mindent, hogy 
a kisemberek helyzetén javitson és olyan 
munkakört szerezzen tagjainak, melynek ke-
retén belül beesliicteBen és szorgalommal el-
végzett munkájuk jutalmát megkaphassák. 

Kolozsvárt ma a hu.-drágaság akkora, 
hogy szegény ember alig juthat hustáplálék-
hoz. Éppen ezért a Kolozsvár-Hidelve-Kétv i/-
közi Hitelszövetkezet elhatározta azt, liogj 
nyultenyéaztó mintatelepeket letesit a nagyobb 
tagu családok között, és pedig oly méretűeket, 
hogy nemcsak a saját családtagjaikat láthas-
sák el ízletes nyulhussal, ham m rövid idón 
bellii a kolozsvári piacz részére is termelhes-
senek aránylag olcsó áron, mert azt hiszem, 
hogy egy kiló házi nyúlhús árát majd annak 
idején 50 60 fillérben  fogjuk  megállapíthatni. 

Hosszú Jenő máv. főmérnök  volt a kez-
deményező és ó maga is állított be egy te-
nyészetet Kolozsvárt, Arpádulczai saját liá-
zábnn. Klilöuösen örvendetes eredtneny voli 
az, hogy a kolozsvári munkásai küziil több 
asztalos, névszerint Kovács Mózes, Uiczy tíyula, 
Barótliy Albert, Pákó Albert és l'app János 
áiiitottak be mintatelepeket, ahol belga óriás, 
bécsi kék, franczia  és angol kosorru, ezüst 
szőril, normandiai és más fajnyulak  tenyész-
tetnek a legmodernebbül. 

Ma már ebben a hat tedyészeiben több 
mint ezer tenyészállat vau. Ha tudjuk azt, 
hogy a 6—8 hónapos nyulak már éveukint 
négyszer is szaporodnak és a hus minőségéért 
leglönnebb két hónapig tart a szoptatás, ak-
kor köunyen kiszámíthatjuk, hogy minden pár 
után évenkint átlag 25 30 hozható a piaezra. 
Ezek a nyulak körülbelül 3-4 kilóra növelhe-
tők fel  és ha a gereznát i.nyull'ór) nem is 
számítjuk, már ma is ezek a becsületes út-

törők havonkint 00-70 korona tiszta jövede-
lemre tehetnek szert, l'edig a gerezna is nagy 
értéket képvisel. Akik ugyanis a világpiacion 
körülnéznek, láthatják, hogy mindinkább fogy 
azon állatok száma, melyek az értékes gerez-
nát szolgáltatják : ezoholy, vidra, nyuszi, nyesi, 
menyét, vadmacska, hiúz, ezüstróka, bizoni 
patkány. Ks ezen állatok gereznáját ma a 
kereskedelem a házinyul-gereznak utánzatá-
val pótolja. Annyira értékes utánzatuk ezek, 
hogy alig lehet az eredetiektől megkülönböz-
tetni Hány asszony díszeleghet Kolozsvári 
ilyen geiezna-ulnnzatban a korzón V 

A Kolozsvár Hidelvc-Kelvizküzi liitelszö-
velkezet vezérigazgatója vasárnap Herlday 
i'jnil állattenyésztési felügyelő,  Török Sándor 
máv. felügyelő,  Nemes Ferencz várisi taná-
csos, I'óezy Mihály városi főmérnök,  Keilei 
József  gyul'agyátos, Heiter Aladár gj ulagyaros, 
Könzey Imre városi biz. tag, Barabás Kiulrc 
lanitóképzó-iulézeli lanár, Hosszú Jeno inav. 
főmérnök,  Lukacs (jyörgy kereskedő, Préda 
Ferencz fazekas,  Solyuiosi Akos máv. mérnök-
nek és e sorok irójáuak bemutatta a fent  eni 
litett első három tenyészetet és a jövő vásár-
nap 8 órakor a többieket is be lógja mutatni. 

Felhívjuk az erdeklódóket, hogy nézzek 
meg ezen tenyészeteket s kövessek a jó pél-
dát. Ha legalabb 21) tenyésztő akad, akkor 
lehetne a piaezra kerülő nyulak szamara körül-
belül fel  hold leiülelii legelót letesiteni, ahol 
gyorsabban lejlödnenck. Azt hiszem, hogy a 
fenti  kezdeményezők a leles tenyészanjagot 
szívesen bocsátanak a tenyészteni kívánók 
rendelkezésére és ily módon már ősszel m.n-
den szegény ember asztalait nyúlhús páro-
loghatna. 

A munkások aggkori és rokkant-
sági biztosítása. 

A kormány rövid két évi működése alatt 
számtalan tanújelét adta annak, hogy helyes 
érzékkel igyekszik oly törvényeket alkotni, 
melyek alkalmasak a larsadalmi eleiben tapasz-
talható sok-sok bajt enyhíteni, orvosolni, resz-
beu megszüntetni. A nep jóléteitek emelésére 
szolgálo számos alkotas közül, csupán a nem 
rég életbelépett betegség-  és baleset  bu.to-
sitúsi törvényre  utalunk, mely bar csak meg 
most szervezik, de ha röv idesen túlesik a kez-

déssel járó nehézségeken: kétségtelenül, mél-
tán fog  sorakozni más nemzetek ilynemű in-
tézményéhez. 

A kereskedelmi kormány czcnkivül két 
Ívvel ezelőtt fölvette  programmjáha a legmesz-
szebb menő szocziális ág: &*munkásök  agg-
kori  és rokkantsági  biztosításának  megva-
lósilásál is. Azok előtt, akik ismerik a nagy 
német birodalom rokkant- es .-•ggkitri biztosí-
tásának évekre terjedő eloimmk.ilatait, s azo-
kat a küzdelmeket, melyeknek legyőzése után 
a törvény elctbelephetett: ez a programul na-
gyon merésznek tii.it lel. Az bizonyos, hogy 
a konuanyhan megvolt a jo szándék, hogy a 
rokkant es aggkori biztosítás behozatalával mint-
egy betetőzze szocziális törvényalkotásait. De a 
a gyakorlati élet bizony sokszor gátat vet a leg-
derekabb törekvésnek, mert számot kell vetni a 
nemzet teherviselő képességével is. Igy vull 
ez most is. A kormánynak be kellett látnia, 
hogy egyszerre nem lehet megvalósítani min-
den jó szándékot, hogy sok valsággal kiizködo 
s a fejlődés  uijan lassan halad > iparunknak 
nagyon elég egyelőre a betegség- es baleset-
biztosítással jaró tetemes terhek viselése, s 
azt jobb áldozatokkal megterhelni lehelellen. 

Kz a bölcs belátás adla /lossuí/i Ferenc 
ajkára a szombati ülésen elhangzott következő 
szavakat: ..Az aggkori és rokkantsági biztosí-
tást egyelőre el kell halasztani, mert ezt az 
ország pénzügyi helyzete még nem birja el." 
A miniszternek ez a nj ilt őszintesége bármily 
fajdalmasan  érinti is ez igaz iigy barataii. 
mégis nagy szükség volt arra. hogy a társa-
dalom illetékes heh rol tájékozódjék az ügy 
allása felöl.  Most ez a kijelentés véget vet a 
bizony talanságnak ; inert amikor a kormány a 
rokkant- és aggkori biztosítást fölvet  te prog-
rammjáha, a gyáriparosok és munkások ország 
szerte várakozó allásponira helyezkedtek, s 
mivel az ügynek a közeljövőben való törvény-
hozási szabályozását remeitek, e miatt tartóz-
kodtak a niagáiiegyesiilestol. Most ez a fcije-
lentes meggyőzhet mindenkit arról, hogy leg 
alább 10—15 esztendő is eltelhetik addig, míg 
a polgárság teherviselő képessége a lokkant-
es aggkori biztosítással járó nagy kiadásokat 
elviselheti. Azl hisszük, nem tulozunk az idő-
pont meghatározásában, mert közben oly tö-
mérdek igény kivan kielégítést, hogy ez ügy 
megvalósitasa ezek miatt csak jámbor óh-ij-
tás maratl. 

l'Vjtege.-siik-e, hogy az iparosok és inun 
kasok rokkant- és aggkori ellátása mily Ion 
tos nemzetgazdasági érdek V Hiszen láthatjuk 
a szomszédos német birodalom példájából, ahol 
a munkásbiztositás eddig legtökelet.'sebben 
van szervezve, mily áldásos kihatással van a 

teljes munkásbiztositás a társadalmi élet min-
den megnyilvánulására. Látjuk, hogy Német-
országban a szegények és aggok ellátásit csak-
nem teljesen a munkásbiztositó pénztárak vég-
zik, ennek vagyonából létesítenek és tartanak 
fenn  kórházakat, szanatóriumokat, Bdülö há-
zakat, népfürdőket,  mindenféle  népjóléti intéz-
ményeket. építenek munkásházakat, hogy ja-
vítsák a nép lakásviszonyait. Maga az állani 
is évenkint sok milliót áldoz e célra, mely 
áldozat a nép jólétét szolgálja. 

Alidig azonban, mig nálunk is elérjük 
azt a boldog kort. hogy törvényhozásilag szer-
vezeit kötelező munkásbiztositásunk lesz, rá 
v agyunk utalva arra, liogy a rokkant- és agg-
kori bi/.iositás terén igénybe vegyük az <5n-
kéntes  mngánegyesülést.  Most már tisztában 
lehetünk afelől,  hogy a kormánynak teljes le-
hetetlen a közel jövőben megvalósítani a rok-
kant* és aggkori biztosítást, de azért mégsem 
szabad tétlenség.ien várakoznunk. F.gyesitsük 
a sok apró erőt s ezek tömörülésével igazán 
nagyot és maradandót alkothatunk. Ilyen in-
tézményünk már van is. karolják fel  azt a 
gyáriparosok, a munkások, a kormány, a tör-
vényhozók és hatóságok egyaránt, mert ha 
önkéntes egyesülés utján sikerül erre a czélra 
iisszetohorzani néhány százezer tagot, ezzel 
fontos  alaptevó előmunkálatot végezünk a an-
nak idején könnyűvé tesszük a törvényhozás 
munkáját, hogy ez egyesület tagságát majd 
minden munkásra nézve kötelezővé teheti. 

A .Magyarországi  Munkások  Rokkent-
és Nvugdijegyesülete  e téren valóban dere-
kas munkát végez és tizenöt évi működés 
után oly jelentékeny eredményt tud felmutatni, 
mely páratlan a maga nemében és méltán ki-
érdemelte a külföldi  szakférliak  elismerését 
is. Kz a munkásjóléti intézményünk minden 
politikai és egyéb tendencziától távol áll és 
egyedül a humanitást szolgálja Alapszabályai 
teljesen a munkások érdekeinek megfelelően 
készülték a csekély Jieti 2:). 24 vagy 30 «11. 
illetékei lehetővé teszik a legszerényebb jöve-
delmű munkásnak is az önmagáról való gon-
doskodást. Terünk nem engedi, hogy részle-
tesen ismertessük a tagok jogait és köteles-
ségeit itt. annyit azonban megemlítünk, hogy 
az egyesületnek az idén belépett 11 ezer uj 
taggal, hatvanezer rendes lizető tagja, 202 vi-
déki fiókpénztára  és három millió  háromszáz-
ezer korona  vagyona van. Jelenleg 352 el-
aggott és rokkant iparosnak és munkásnak 
nyújt élete végég H -40-tól 12 korona 52 fillérig 
terjedő heti segélyt. ítO árvának heti 140-tól 
2 korona 10 fillérig  terjedő heti neveltetési 
járulékot. Segítésre tövid öt év alatt már több, 
mint kétszázhetvenezer koronát fizetett  ki. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Mese a gyémiatsei. 

Csodálatosan szép tavaszi reggel volt az. 
Az óriáBi park minden zuga megtelt édes, át-
ható illattal és a háttérben felnyúló  kastély-
falait  csillogó fénynyel  vonták be a tavaszi 
napfény  aranyos reszketeg sugarai. 

Mikor Aliz végig tekintett ezen a ra-
gyogó, ébredező mindenségen, mikor a tavasz 
illatos Ode szellője hamvas arczába csapott s 
megbolygatta kibontott szőke fürtéit,  melyek 
piros orczácskáját körítették, felkelt  a padról, 
amelyen eddig ült, szivéhez szorította kezét 
B behunyva selymes szempilláit, hosszasan, 
kéjesen felsóhajtott. 

Kimondhatatlanul boldognak érezte ma-
gát. Hisz az ő kis szivében épp oly üde, har-
matos és ragyogó volt minden, miut ilt a 
szabad természetben. Abban epp ugy ébrede-
zett, életre kelt u Bzerelem, mint itt a nagy 
inindenségben, a fáknak  rllgyei, a föld  pázsitja. 

A kis Aliz szerelmes volt. Parányi szi-
vének minden rejteke megtelt ezzel a végte-
telenül édes és mégis végtelenlil fájó  érzelem-
mel, amely vágyakat ébresztett benne s so-
várgásre késztette. A tudat, bogy szeret és 
viszont szerettetik, boldoggá tette ót B a sej-
telem, hogy nem lehet azé, akit mindenek 
fölött  imád, vagy bogy az megcsalhatja, ki-
játuhatja, emésztő fajdalommal  töltötte el 
lelkét. 

Mert a kis Alis szerelme szívből fakadó, 
hú és igaz volt. önaetlen, tiszta és örökké 
tartó. Olyan, amely egy pillanat alatt támad, 
de soba sem slttnik meg, sem az égben, sem 
a földön,  amely nélkül kin és gyötrelem az 
élet mindenütt és mindenkor. 

• • 
• 

Aliz egyetlen leánya volt a kert v'gén 
emelkedü ódon kastély uranuk. Iigy ellen leánya 
ennek u ven kéuyuruak, akinek hatalma liet 
megyére terjedt, akinek kincstárában lellial-
halinozott arauyról, ezüstről es drága kövek-
ről csodás, hihetetlenül haugzó dolgokat me-
séltek a környék népei es akiknek hatalma 
még sokkal nagyobb, rettegettebb volt a gaz-
dagságánál. 

Kőszívűnek nevezték ót, mert nem sze 
retett senkit. Senkit, még leányát sem. Vén 
szivéről rég lepattogtak már azok a húrok, 
melyeken a szeretet rezeg. Az a kis húsdarab, 
mely jobb oldalán iV!) dobogott, nem szolgált 
nála egyébre, mint hogy szétlökje, meg vissza-
húzza ereiben a vért. 

És akit Aliz szeretett, az ennek a 
kegyetlen embernek egy földhöz  tapadt szol-
gája volt, akit a hatalmas ur bizonyára egy 
iutessel zúzott volna porrá, ha megtudja, hogy 
a leányára emelte szemeit 

Egyszerű zergevadász volt, aki fegyverrel 
kereste kenyerét. 

Aliz bizonyára nem remélhette, hogy 
valaha a világ és emberek előtt is az öve 
lehet. Józan észszel erre nem is gondolhatott, 
de nem gondolt. S ha néha-néha eszébe is 
jutott ez. nem lett .sokkal nyugtalanabb es 
oem csüggedt el. O csau szeretett és hú 
volt, a többit pedig a jó Istenre bizta, akiról 
azt hallotta, hogy pártfogója  a szerelmeseknek. * * 

# 

Hogy mint ismerkedtek meg? — oh en-
nek igen egyszerű története van. 

Aliz egy napon az erdóben, a hegyek 
között sétált. És ainint ott virágokat tépett, 
hogy bokrétát kössön belőlük, egy fiatal,  deli 
zergevadász haledt el mellette s tisztelettel-
jesen köszöntötte ót. 

Aliz, bár nem ismerte az ifjút,  amint 
meglália. ugy liinl fel  előtte, mintha üsmerné. 
luitjlli.-i vart volna rá. 

Mivel az ilju hallgatagon, de lassabban 
tovább ment és lopva vissza-visszanézett, Aliz 
bátorságot véve, megkérdé: 

— Ki vagy ? 
— Zergevadasz v agyok ! — feleié  az ifjú 

s megállott. 
Hogy hívnak ? 

— Félixnek — hangzott a válasz. 
— S csakugyan szerencsés vagy ? 
— Az, fegyveremmel  mindig annyi va-

dat ejtek el, hogy jövedelméből tisztessége-
sen megélhetek Ezen leiül szabad vagyok! 

— Hát szeretőd van-e ? — kerdé tovább. 
— Nincs . . . mert eddig nem akadtam 

olyan leányra, akinek lelke tiszta, kedélye 
vidám és teste érintetlen lett volua. 

Aliznak ez a felelet  még jobban tetszett; 
kis ideig hallgatott, azután igy szólt: 

— Keress fel  holnap; ha ugy tetszik, 
beszélgethetünk ezekről a dolgokról tovább. 
Jer a kastélyba és kérdezősködjél Aliz után. 
Hozzám fognak  vezetni. Addig is az Ég áldjon. 

És ettől kezdve találkoztak minden nap. 
Rejtve, titokban, senkitől Bem láttatva. Majd 
a kertnek egy-egy félreeső  helyén, ahol a ma-
gasba nyúló bokrok ölelkező ágai elzárták 
öket a kíváncsiak szemei elől; majd a sziklák 
mohlepte nyúlványain megpihenve, beszélték 
ki magukat. 

Így multak napok, hetek, hónapok. Csen-
des, de boldog egy formaságban. 

Egy napon Félix neiu jeient meg a ki-
tűzött helyen. Aliz hiába várta, kereste ót. 

Ezt a napot követte egy második, har-
madik, melyen Félixt ismét hiába várta a 
szép Aliz. 

Nyughatatlan .lett és aggódni kezdett 
Félix sorsa iránt. Ks az emberek, akiktói a 
vadász hollétéről tudakozódott, ezt felelték; 

— Oh, a vadász a hegyek között van 
egy hatalmas medvét üldöz, amelyre a kas-
tély ura nagy jutalmat tűzött ki . . . Aki azt 
a vadat elejti, az kívánhat tőle bármit, minden 
kívánsága teljesítve lesz! 

Aliz szive feldobbant  e hir hallatára, 
mert tudta, érezte, hogy miért üldözi a vadász 
azt a medvét. 

Vált hát türelmesen. 
De mikor az i!ju hetek múlva sem ke-

rült elő, akkor Aliz türelmét veszítve, oda-
hagyta a kastély falait  és elindult kedvesé-
nek keresésére. Mohos sziklák ormán, rejtett 
völgyek ölén, csillogó tavak partján járt, ku-
tatott, mind hiába! 

Megszomorított szivére vigasztalást már 
nem talált. Eljött az az óra, amit Bejtett, 
amitől félt.  Szivecskéjét marczangolta a bú, 
lelkét gyötörte a kétség. 

Lehűlt, elhervadt a fáról  megint egy 
örökkévalónak, halhatatlannak hitt levél — 
reuiéuy. 

Könnyes szemekkel, őrültként járta be 
a világot, mig egyszer az éhségtől, fáradtság-
tól elcsigázva holtan nem rogyott össze. 

Alnporgö könnyei,  lépteinek nyomán, 
— ugy t ártja a néprege — gyémántokká 
változtak  át, mint az igaz sziv és bű szere-
lem ontotta könnyek mind. 

Hogy miért oly kevés mégis a gyémánt, 
erre könnyű a felelet.  Mert mindig nagyon 
kevés volt és lesz azoknak az asszonyoknak 
a szám», akik igaz szívből és hú szerelemből 
siratják meg eltttnt kedveseiket. 

J  • . . CB. 
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AB egyesületet a kereskedelmi kormány 
évi Ötezer korona állatni támogatásban része 
siti, s állandó hatósági ellenőrzés alatt áll. A 
tavaly őszkor Budapesten rendezett nemzet-
kőzi balesetQgyi ós mankásjólóti kiállításon 
jótékony működésért as állami aranyéremmel 
tüntették ki. Az egyesületnek Budapesten, VIU.. 
József-atcza 23, szám alatt saját palotája U 
van, melynek földszintjén a középponti iroda 
van elhelyezve. 

Erre az elsÓraugu munkásjóléti intéz 
mónyre ez alkalomból azért hívtuk  fel az ér-
dekelt körök és az egész magyar társadalom 
figyelmét, mert az egyesületi tagság nem csu 
pan a mnokás magánügye, hanem a munka 
adóé is. Ha a munkást megvédik a sora bármi-
nemű csapása ellen, akkor sokkal több kedv-
vel végzi nspi munkáját Érdeke tehát a munka-
adónak is, hogy segítse  munkásait e fontos 
biztosítás  megszerzésében, hiszen az erre for-
dított  csekély áldozat bőségesen visszatéri!) a 
megelégedettség tudatával dolgozó munkás 
fokozott munkálkodásából. 

Társadalmunknak is Bzinte életérdeke az 
ily nemes irányú táreadalmi intézmény áldo-
inţifAfl» támogatása, melynek fokozatos terje-
désével a nép jóléte és megelégedettsége íb 
arányosan teţjed, 9 csakis egy megelégedett, 
boldog munkásosztály lehet szilárd alapja nem-
zeti társadalmunk egészséges fölvirágzásának 

Csiksomlyói pünkösdi bucsu. 
Mindenekelőtt azt keU megemlítenünk, hogy 

az erdélyi püspük nr őnagyméltósága idei VIII. 
számú körlevelében külön intézkedéseket rendelt 
el, melyek hivatva voltak, hogy a csiksomlyói 
búcsún előfordulni  szokott visszaéléseket, ünnep-
rontó és kicsapongó mulatságokat stb. megszün 
tessék. A körlevél czéljának megfelelően  minden 
esperesi kerületben a tavaszi koronagyülésen egy 
vagy több csoportvezetőt választottak, akiknek 
tisztük volt a hívőket Csiksomlyóra és visszavezé-
relni, rájuk menetközben felügyelni,  őket fegyel-
mezni, szóval mindenben vezetni és útbaigazítani. 
A háromBzékiek, udvarhelymegyeiek és gyergyóiak 
2-2, u alcsikiak s a felcaikiak  4-4 kereszt alatt 
érkeztek meg. Amely községből nem a lelkész \ 
zette a híveket, ott egy megbízható, tapasztalt 
hitbuzgó egyént nevezett ki, aki a keresztet ve-
zette, amíg a főcsoporttal  találkoztak. A megér-
kezés a legnagyobb rendben történt. Minden meg-
érkező keresztet a templom előtt egy pap foga-
dott, aki figyelmeztette  őket a rend pontos meg-
tartására s megadta a szükséges útbaigazításokat. 
Az antifoua  eléneklése s ima ntán rendszerint 
szállásokra mentek s rövid pihenés után megkerül-
ték a szent hegyet. 

A búcsú előkészítésével s rendezésével püs-
pök ur egy ötagu, úgynevezett püspöki intéző bi-
zottságot nevezett ki, melynek elnöke Bálinth l^ajos 
föesperes-plebános,  tagjai pedig Paál K. János 
zrrdaftnök,  Csató János, Erőss József  és Kassai 
Iifljos  tanárok voltak. Ezen bízottságnak volt a 
kötelessége, hogy minden tekintetben megtegye a 
szükséges intézkedéseket S mondanunk sein kell, 
hogy e tekintetben a legkörültekintőbb buzgalom-
mal jártak el, minek az eredménye, hogy a búcso 
lefolyásáról  csak jót lehet mondani. 

A bizottság egy tagja állandóan a zánlábau 
volt ahol az egyes keresztek vezetői bejelentették 
megérkezésüket, az érkezők számát esetleg átad-
ták megbízó levelüket A bejelentések szerint 49 
községből 9640 hivő érkezett a búcsúra. Azonban 
ez nem a végszám. Majdnem ugyanennyien jöttek 
szekéren, vasúton s a kereszten kivül gyalog. A 
közelebbi községek némelyike, ha kereszt alatt 
jött is, nem jelentette be az érkezők számát mivel 
csak vasárnap érkeztek. A megjelentek számát 
közel húszezerre tehetjük. A legnagyobb kereszt 
(vyimesfelsőlok-  és GyiraesközéplokTÓI jött, össze-
sen ezerháromszázán voltak. A csikszentkirályi és 
csikszentimrei 8W0, a rákosi 500 hívőből állott 
Romániából két kereszt jött: Brailából negyven-
kilenczen, Bukarestből pedig százharminczhatan. 

Az ájtatosságok sorrendje a következő volt: 
Pénteken délután 4 urakor szentbeszéd volt a 
Szent Antal kápolnánál, 6 órakor pedig a temp-
lomban vecsernyével. Szombaton pedig a hegyen 
5 és 10 órakor volt beszéd, délután 5 órakor 
pedig a templomban vecsernye és szentbeszéd. 
Vasárnap reggel őt órakor a hegyen szentbeszéd, 
N és 10 órakor a templomban. Az ünnepélyes 
szentmise délelőtt 10 órakor volt. Ez utóbbi al-
kalommal a szentbeszédet Péterffy  Lőrincz szár-
hegyi plébános mondotta, a szentmisét pedig P, 
Kóiy Ottó rendfőnök  celebrálta fényes  segédlettet 
Mindhárom napon délelőtt s délután hároiu helyen 
gyóntattak: a zárdában, a gimnázium és képezde 
épületében. Mintegy harmincz gyóntatóatya állott 
a hivők rendelkezésére. Szentmise minden órában 
volt s a gyónók már reggel 6 órától elvégezhet-
ték szent áldozásukat Az áldozta tá* a zárda alsó 
folyosóján  volt. Az ájtatosságokni nézve még csak 
azt jegyzem meg, hogy közös kikerülés sem szom-
baton, sem vasárnap nem volt hanem az egyes 
keresztek külön kerültek ki egyenkint 

Általában elmondhatjuk, hogy az ájtatossá-
gok végzése tekintetében minden a legnagyobb 
rendben folyt  le, ami a csoportvezetők és intézők 
érdeme, Egyik nap sem történt a legkisebb rend-
zavarás sem. 

Mindezen fentebb  elősorolt intézkedéseken 
kivül mag kell emlitenünk azon rendelkezéseket is 
melyeket Fejér Sándor vármegyénk derék alispánja 
adott ki a főszolgabírónak  a külső rend megtartá-
sán aézve. Mindenekelőtt betiltotta a közerkolosi-

ség, közbiztonság, nyugalomra veszélyes s külö-
nösen a vallásos szertartásokra zavarólag ható cir-
kusz, bábszínház, kintorna, körhinta, szerencsejáté-
kok stb. engedélyezését. Vallásos nyomtatványokat 
képeket stb. csak olyanok árusíthattak, akik Bálint 
Lajos püspöki biztostól bizonyítványt kaptak, hogy 
amik egyházi szempontból kifogás  aló neiu estek. 
A templom közelében italmérési bódékot nem volt 
szabod felállítani,  hanem csak olyan helyen, ahól 
körmenet nem vonnlt el s a záróra pontos betar-
tását is teste 9-tfll  reggel 5-ig) szigorúan elrendelte. 
Mindezen s más intézkedések előmozdították, liogy 

bucsu az Egyház szándékához és régi gyakorla-
tához közelebb hozassék. 

S lia itt-ott apróbb hiányokat tapasztaltunk, 
azt csak a kezdet nehézségeinek lehel betudni S 
ha egy-két dolgot felsorolunk,  azt csak azért tesz-
szük, liogy jövőre nézve nzokat kerülni lehessen. 
Az italmérési bódék a templomtól távol voltak, 
azonban az alispáni rendelet azt is hangoztatta, 
hogy azokban ülő vendégeknek ital ki nem szol-
gáltatható. Ezt a rendelkezést azonban nem tartot-
ták be. Ennek ugy lehet elejét venni, tin nz elöljá-
róság nem engedi meg. liogy n bódékba padoknt is 
állítsanak be. A zárórát elég pontosan betartották. 
Az alispán távollétében egy jósnő engedélyt nyert 
a jóslásra, ami beleütközött a kiadott rendelkezésbe. 
Ezen engedélyt azonban szombaton már visszavonták. 

Nehéz volt unnak uz ellenőrzése is, hogy 
csak oly ájtatossági tárgyakat áruljanak, amelyek 
egyházi szempontból kifogástalanok.  Maga a bizott-
ság gondoskodott ugyan, hogy ilyeneket a bucsti-
sok beszerezhessenek 11. ÍM több sátorban áru Itattak 

Szent István Társulattól beszerzett iniakönyve-
ket. képeket népiratkákat stb. viszont azonbau 
néhány árus a tilalmat kijátszva titokban árult 
egyházilag jóvá nem hagyott imákat és rémhistó-
riákat. Jövőre nézve majd ezen a bnjon ís lehet 
segíteni. 

Megjegyezzük még. hogy jól tenué a község 
ha a borvizkutat jövőre oly feltétellel  adná bérbe, 
hogy ezen búcsúkor a hivők ingyen kapjanak vizet, 
mert ezáltal is el lehetne sokakat vonni a szeszes 
italok élvezésétől. A községnek A nem jelent nagy 
auyagi kárt, de annál több volua az erkölcsi haszon. 

Végül elismeréssel kell megemlékeznünk mind-
dazokról, akik közreműködtek abban, hogy ezeD 
bucsan Istennek tetsző cselekmény legyen. Neve-
ket nem sorolunk fel,  mert nkkor nagyon soknak 
kellene ide iktatuuuk a nevét s érdemeit. l-egyen 
jutalmuk az u nyugodt öntudnt, hogy Isleu nagyobb 
dicsőségére cselekedtek. EgO-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Nagy György országgyűlési 

képviselőt Tusnád községe díszpolgárává 
választotta. A diszpolgáii oklevelet piiuköad 
másodnapján adták át ünnepségek keretében 
Nagy György képviselőnek. 

— Esküvő. Folyó hó 14-én délelőtt tartja 
dr. Nagy József  gyergyószentmiklósí Ügyvéd 
esküvőjét Élthes Zsigmond nyűg táblabíró és 
ügyvéd leányával, Juditlitul szUk családi körben. 

— Doktorrá avatás. Fejér István ügy-
védjelöltet f.  hó C-án a Ferencz József  tudo-
mány egyetemen a jog és államtudományok 
tudorává avatták. 

— Ügyvédi vizsga. Dr. Kovács Gyár-
fás  f.  bó 6-án Marosvásárhelyen az ügyvédi 
vizsgát sikeresen letette. 

— Papválaaztás Delnén. A nyugdíja-
zás álul megürült deloei plebánosi állásra a 
választást folyó  hó 9-én ejtették meg A vá-
lasztást Bálinth LAJOS föesperes-plebános  ve-
zette. A 10 pályázó közül elsó helyre Kádár 
Mátyást 140 szavazattal, második helyre Gá-
bosi Dénest 135 szavazattal és harmadik helyre 
Anda Gézát 115 szavazattal választották meg 

— E l v i jelentőségű miniszteri hatá-
rosat. A belügyminiszter egy konkrét esetből 
kifolyólag  ugy határozott, hogy azok a köz-
igazgatási gyakornokok, kik az előirt miuő-
sitést egy éven belül meg nem szerzik, állá-
sukat vesztik. Előfordult  ugyanis az az eset, 
bogy egy közigazgatási gyokornok azt kérte a 
belügyminisztertől, hogy részére a törvény 5-ik 
szakaszában megjelölt határidőn tul terjedd 
ujabb határidőt engedélyezzen. Ezt nem telje-
sítette, mert a törvénynek ez a szakasza hatá-
rozottan rendelkezik az iránt, bogy azok a 
gyakornokok, akik egy éven belül meg nem 
szerzik nz előirt minősítést, elvesztik nz állá-
sukat Kötelességévé tette a miniszter a ható-
ságnak, hogy amennyiben az illető egyén a 
törvényes minősítést időközökben meg nem 
szerezte, ÍZ állásától mentse töi és erről a 
minisztériumba jelentési tegyen. 

— Uj huszkoronáa bankjegyek. Nyolc 
év előtt, 1900. március 1-én bocsátották ki a 
most is forgalomban  levő husz koronás hank-
jegyeket g az Osztrák Magyar Bank már egy 
év előtt elhatározta, hogy uj huszkoronás bauk-
jegyeket fog  kibocsátani sa régieket bevonja. 
A jegybank főtanácsának  legutóbbi ülésén álla-
pították meg az uj bankjegyek kibocsátási 
dejét. E Bzerint junius 22-én bocsátják ki az 
íj  huszboronásokat, amelynek mintáját Hegedűs 
nászló magyar festő  rajzolta. Az uj huszkoro-
Lág bankjegyek kibocsátására azért van szük-
vég, mert a most forgalomba  levők hamisítása 
sgen könnyű. 

— A Hargita-fürdő nj bérlője. Mint 
értesülünk a kies fekvésű Hargita-fürdőt R. 
Kovács Laura, a kiváló szavaló művésznő vette 
bérbe husz esztendőre. 

— A régi honvédek nyugdijának 
fölemelését  ígérte a miniszterelnök a képviselő-
ház egyik ülésén, április havában, május hónap-
tól kezdve. A szerény kis emelkedést (egy 
közemberre havi 8 korona helyett 10 korona) 
se május se juniusban nem flzették  meg, mert 
a bürokratikus lassúság annyi idő alatt sem-
mire sem mehet. Junius elején azonban figyel-
meztették a nyugdíjakért jelentkezőket, hogy 
junius 12-én elhozhatják a májusi és juniusi 
emelkedés fölvételéről  szóló nyugtákat. Jelen-
leg még körülbelül 7000 régi honvéd él, ennél 
inkább kevesebb, mint több. 

— Kath. Népszövetség CsikráKosoD. 
Folyó évi május hó 28-án Fekete Imre plébá-
nos buzgó előkészítése után, Csikrákoson is 
megalakult a Knlh. Népszövetség. Mise után 
a templom előtti téren először is Fekete Imre 
plébános vázolta azokat a bajokat és rossz 
viszonyokat, amelyek a megélhetést és boldo-
gulást megnehezítik s rámutatott arra, hogy 
ezeken a bajokon akar javítani a szövetség. 
Lehner Márton postamester a szövetség meg-
alakulásának módozatairól s feltételeiről  be-
szélt. Végül Fodor Miklós tanitó a szövetség 
előnyeit ismertette. Ezután megtörtént a meg-
alakulás. Elnök egyhangúlag Fekete Imre lett. 
Csoportvezetők lettek: Madéfalván  György-
pál János tanitó, Kákoson és Göröusfalván 
Ferencz i Tamás tanitó s Vacsárcsiban Máté 
László tanitó. Megalakulás után Szekeres Ist-
ván előadást tartott nz alkohol pusztító hatá 
sáról s felhívta  hallgatóit, hogy turtózkodja 
nak az Alkohol fogyasztásától.  Ugy tudjuk, 
hogy a felcsiki  esperesi kerületben Rákos az 
első hely, ahol a szövetség ezideig megalakult. 
Szolgáljon követendő például a többi közsé-
geknek isi 

— Versenylövés. A csiksomlyói róm 
kath. főgimn.  VII. és VIII. osztályának azon 
növendékei, kik a gyutacslövésben 35°/, talá-
latot értek el, e hó 9-én a m. kir. brassói 
24. honvéilgyalogezred csíkszeredai zászlóal-
jának elemi lőterén élestölténynyel lőttek. A 
versenylövésre megjelent az alezredes veze 
tésével a zászlóalj tisztikara s a tanári testü-
let több tagja. Az idő nem volt valami ked-
vező. A legjobb lövő számára Pál Gábor igaz 
gató által díjul kitűzött 10 koronás aranyat 
az elismerő okirattal együtt 14 versenyző kö-
zül Zareczky Pál VIII. o. tanuló nyerte el 
(6 lövésből ti találat, 35 egység). Elismerő 
okiratot kaptak még: Szterszky Kázmér VIII. 
o. t. (6 találat, 29 egység) és Hajnód Gábor 
VII o. t. (5 találat, 25 egység). A céllövéshen 
elért szép eredmény meglepte a jelenvolt szak-
értő tiszteket is. Ugyanis 14-én lőttek 400 lé-
pésről fekve  szabad .ézzel alaktanczéltáblára. 
Az eltüzelt 84 lövésből megfelelt  47, tehát 56 
százalék volt a találat. 

— Búcsú Csikszeatléleken. Szép bucsu 
volt e hó 8 án Csikszentléleken, amelyen nein 
usak a községbeliek jelentek meg, hanem so 
kan gyűltek össze a környékből is. Népes 
kereszt jött Mindszentről Kádár József  plébá-
cos és Zsögödról Fülöp János segéd-lelkész 
nezetésével. A templomot a hivek zsúfolásig 
megtöltötték. A szentbeszédet Rés János fő-
gimnáziumi hittanár mondotta a tőle megszo-
kott ékes szólással és szónoki hévvel bizo-
nyítva, hogy mily nagy átalakuláson mentek 
át az apostolok a Szentlélek kegyelmeinek 
vétele után. Az elébb félénk  tanítványok Ili 
tűkben megerősödtek a bátrau hirdették az 
egy igaz Isten tanait, készek lévén azokért 
halált is szenvedni. S intette a hívőket, hogy 
ők is a Szentlélek Isten ad imányáival vér-
tezzék fel  magukat a hitetlenség ellen. A 
szentmisét Kovács András képezdei hittanár 
celebrálta. A szent ténykedés befejezése  után 
Hadnagy János lelkész igazi magyar vendég-
szeretettel fogadta  vendégül a búcsún meg-
jelent paptesvéreit, akik közt ott volt Hosszii 
Ferencz alcsiki föesperes-plebános  is. 

— Herkulesfürdő. Mint Herkulesfürdó-
ből íMehádia) írják nekünk, dr. Kleiu Eber-
hard az általa szívbaj, asthrna és idegesség 
eseteiben, valamint az elhízásnál is már évek 
óta a legjobb eredméuynyel gyakorolt úgy-
nevezett nauheimi gyógyeljárást az idei fürdő-
évad alatt is folytatni  fogja. 

— A oslkmegyei polgári leányisko-
lában a tanév végén a vizsgálatok a követ-
kező sorrendben tartatnak meg. Junius 23-án 
magánvizsgálatok d. e. írásbeli, d. u. szóbeli. 
24 én kézimunkák kiállítása. 25-én hittanvizs-
gálat d. e, délután zenevizsgálat. 26-án d. e. 
l-sö osztály vizsgálata, d. u. II. osztály vizs-
gálata. 27-én d. e. III. osztály vizsgálata, d. u. 
IV. osztály vizsgálata. 28-án délelőtt „Te Deum" 
d. u. 3 órakor záróünnepség és bizonyítványok 
kiosztása. 

— Pályásat internátusba való fel-
vételre. A Dmke. makói diák-otthonába az 
1908—9. iskolai évre 1U0 gimnáziumi, esetleg 
elemi iskolai tanuló vétetik fel.  Az ellátási dij 
havi 36, beiratásí-, orvosi-, butorhasznál&ti dij 
évi 40 korona. A felvételt  kérő bélyegtelen 
folyamodványok  iakolai bizonyitváuynyal, szü-
letési és I. osztályú tanulóknál ujraoltási bizo-
nyítványokkal felszerelve  1908. évi julius 10 
napjáig adandók be a Dmke. makói diák-ottho-
nának felügyelő-bizottságánál.  — Részletes 
prospektussal kívánatra készséggel szolgál a 
diák-otthon igazgatósága Makón. 

— Haláloiás. özv. Lukács Antalné szül. 
Miklós Veronika életének 75 évében Gyergyó-
azentmiklóson meghalt 

— Vizsgák. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnáziumban  a szóbeli érettségi vizsgála-
tok folyó  hó 11-én és 12-én lesznek, amelyen a 
főigazgató  helyett dr. Szamosi János udvari 
tanácsos, kolozsvári egyetemi tanár fog  elnö-
kölni. A státust a vizsgán Mikó Bálint v. b 1.1, 
főrendiházi  tag képviseli. Az osztályvizsgá-
kat a következő sorrendben tartják meg : jun. 
lö-én d. e. I—III. o hittan, 10 án d. e. IV—VII. 
o. hittan. A hittanvizsgákon Bálinth Lajos fel-
csiki föesperes-plebános,  püspöki biztos fog  el-
nökölni. I7-én d. e. I. o. földrajz,  természet-
rajz. II. o. magyar, latin. D. u. III. o. magyar, 
történelem. 19-én d. e. IV. o. magyar, történe-
lein. V. o mennyiségtan, természetrajz. D. u. 
VI. o. német, latin, görög, görögpótló irodalom. 
VII. o. magyar, történelem. 20-án d. e. I. o. 
magyar, latin. II. o. számtan, mértan. D. u. 
1—VII. o. ének, zeue, torna. 22-én d. e. III. 
o. német, latin VII. o. mennyiségtan, termé-
szettan, egészségtan. D. u. IV. o. német, latin. 
V. o. magyar, történelem. 23-án d. e VI. o. 
magyar, történelem. I. o. számtan, mértan. D. 
u. II. o. természetrajz, földrajz.  III. o számtan, 
mértan, földrajz.  24-én IV. o. számtan, mértan, 
természetrajz. V. o. német, latin, görög, gö-
rögpótló irodalom. D. u. VI. o. természetrajz, 
mennyiségtan. Vll. o. német, latin, görög, gö-
rögpótló irodalom. A magántanulók írásbeli vizs-
gája 12-én, szóbeli vizsgája 13-án lesz. Az 
évzáró ünnepély 29-én lesz. 

— A nagyszebeni huszárok. Ferenc 
József  király hatvan év óta tulajdonosa nz elsó 
számú huszár ezrednek, amely eddig Nagy-
szebenben állomásozott. Az ezredet most át-
helyezték Bécsbe s a huszárok április 26-án 
indultak el lóháton Nagyszebenből, Aradon, 
Csabán, Szarvasou, Tiszaföldváron,  Budapesten, 
Ácson és Győrön át Bécsbe, ahová e hónap 
li-áu érkeztek meg. A Király az ezredet, amely-
nek legénysége nagyrészt békésmegyei fiukhól 
áll, különös megtiszteltetésben részesítette. 
Ugyanis a schönbiunní kastély előtt lóhátou 
ezredesi egyenruhában vál ta az ezredet, amely 
elvonult előtte. 

— A csíkszeredai  áll. ell. flu- és 
leányiskolában az 1907/908. tanévi záró-
vizsgálatok junius hó 20-án (szombaton) tar-
tatnak meg. Délelőtt 8—10-ig az I—11. fiu-
osziályosok, 8—11-ig a III—VI. tiuosztályosok 
vizsgáznak. Délután 2—4-ig az I—II. leány-
osztályosok és 2—5-ig a III—VI. leányosz-
tályosok vizsgáznak. 

— Értesités. A Csíkszeredai Kerületi 
Munkásbiztositó Pénztár 1908. évi junius hó 
9-ik napjára összehívott rendes közgyűlés, a 
tagok csekély száma miatt megtartható nem 
volt. A kibocsátott meghívó értelmében, min-
den külön meghívás nélkül ez uton ériesitetnek 
a közgyűlési kiküldött tagok, miszerint a köz-
gyűlés az 1908. évi juuius hó 18-áru kitűzött 
második határ napon, a megjelent tagok szá-
mára való tekintet nélkül meg fog  tartatni. 

— Zászlóavatás. A sepsiszentgyörgyi 
református  székely Mikó-kollégium elöljárósága, 
tanári kara és ifjúsága  junius 14-én délután 3 
órakor özv. l'ejácsevich Arturné grófnő  és 
Kenessy Béla erdélyi református  püspök fővéd-
nökségével zászlóavató ünnepet rendez. 

- - A vi l lám áldozata. Junius 3-án 
nagy égi háború volt egész Gyergyóban. Kozma 
Ferenc alfalvi  földmives  fiával  együtt a mezőn 
dolgozott mikor kitört a vihar. A földmives  lia 
ideje korán félrevonult  egy kalibába, de édes 
apját mielőtt fedél  alá került volna, fia  láttára 
lesújtotta a villám és szörnyet halt. Ugyanak-
kor egy tehenet is megütött a villám a határban. 

— Eredménytelen faárverés. A szász-
régeni tutajozó társaság Kelemen-uyírmező 
puraki erdőségeinek kihasználási jogára árve-
rést hirdetett, de az árverés eredménytelen 
maradt, mivel a faeladási  árát a vevők túlsá-
gos magasnak találták. 

— Villámsujtott nyáj. Az oláhországi 
Medgyes havason a napokban nagy égiháború 
volt, amely ismét áldozatot kívánt Egy pász-
tor fiút  és 15 bárányt és egy juhászkutyát 
agyonsújtott a villám. 

— Az uj gyorsvonat A Brassó és 
Budapest között közlekedő harmadik gyora-
vonat junius 1-én indult meg. Ez az qj gyors-
vonat közvetlen vonat Aradon át. Indul Brassó-
ból reggel 6 óra 5 perckor és Budapestre 'érke-
zik este 9 óra 40 perckor. Budapestről indul 
reggel 7 óra 20 perckor és) Brassóba van este 
10-kor. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltó ÜMlet Béas-
vénytánaaAg, Budapest, heti jelantóae a töode-

forgalomról  éa a pónaplaoróL 
Budapest, 1908. juoius 4. 

A budapesti tőzsde a lefolyt  héten teljes 
üzletteleuség jegyében állott éa még az inter-
nácionális értékekben is csak elvétve fordul-
tak elő kötések. Még azon hir sem adott im-
pulzust az üzletnek, hogy a magyar pénzügyi 
kormány és Rotschild-csoport közti tárgyalá-
sok járadék kibocsátás tekintetében befejezés 
elótt állanak, sőt a Magyar Általános Hitel-
bank részvényei, daczára az ezen intézetnek 
a kölcsön kibocsátásánál jutó főszerepnek, 
némi csökkenést szenvedtek. 

Az értékpiaeznak eme stagnáczlója annál 
is inkább szembetűnő, mintán a pénzpiacz javu-
lása egyre tart és a német birodalmi baok éppen 
ma szállította  le kamatlábát 4 '/• százalékra. 



Junius 10. C S Í K I l a p o k 24. BSAID. 

Némi keresletnek örvendtek a rima-
mnrinvi vasmű részvények, részben kedvező 
osztalék-becslésekre, részben pedig azon hirre. 
hogy a magyar kormány nz érczkiviteit kor-
látozni szándékozik. Továbbá figyelemben  ré-
szesültek a budapesti közúti vaspálya részvé-
nyek, miután a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknak sikerült ezen lészvényeknek Brüs-
selben és Antverpenben való bevezetését ke-
resztülvinni és amennyiben ott sikerül a köz-
úti részvények iránt érdeklődést kelteni, ugy 
kétségkívül nagyobb tételeknek Belgiumban való 
elhelyezése várható. 

A 4-Bzázalékos magyar koronajáradék 
árfolyama  csak csekélyebb hullámzásoknak 
volt alávetve és a többi befektetési  értékek 
árfolyam»  változatlan mnradt. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásul  a 
következők voltak: 

Mijila 29. Jo.lun 4. 
4 •/, m. koronajiradék 9370 9360 
Magyar hitel-részvény . . 750 — 748'— 
Himamurényi vasmű-részvény . . . 562-— 559 — 
Budapesti közúti vaspálya részvény. 554 — 553 — 
Osztrák-magyar állnmvasut-részvény 689— 691'— 
Elsó magyar btzt. társasági részvény 9720'— 9780*— 
Magyar czukorlpar-részvény . 1810-— 1820'— 

Szám 4330—908. tlkvi. 

Árverési hirdetmény és feltételek. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság Korodi István és a csat-
lakoztatott Székely népbank részvénytársaság-
nak ifj.  Korodi János elleni végrehujtásos ügyé-
ben végrehajtató kérésére a végrehajtási ár-
verést 3000 korona és 900 kor. tóke s jár. 
erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a csik-
szentmártoni kir. járásbíróság területén levó 
a CsatÓBzeg község határán l'ekvó a csatószegi 
93. sz tljkvben A + 235., 236/1. hrsz. ingat-
lanra 68 kor. 339. hrsz. ingatlanra 21 kor. 441. 
hrsz. ingatlanra 3.0 kor. 469/2 , 470. hrsz. 
ingatlanra 21 kor. 916 hrsz. ingatlanra 63 kor. 
962. hrsz. ingatlanra 34 kor. 1387. hrsz. ingat-
lanra 24 kor. 1466. hrsz. ingatlanra 41 kor. 1815. 
hrsz. ingatlanra 67 kor. 184G. hrsz. ingatlanra 
122 kor. 1905. hrsz. ingatlanra 7 kor. 1931. 
hrsz. ingatlanra ö kor. 1982. hrsz. ingatlanra 
2 kor. 2036. hrsz. ingatlanra 15 kor. 2171/2 
hrsz. ingatlanra 3 kor. 2333. hrsz. ingatlanra 
6 kor. 2379. hrsz. ingatlanra 13 kor 2529. hrsz. 
ingatlanra 39 kor. 2646. hrsz. ingatlanra 27 
kor. 2738 hrsz. ingatlanra 106 kor. 2788 hrsz. 
ingatlanra 40 kor. 2797. hrsz. ingatlanra 92 kor. 
2887. hrsz. ingatlanra 37 kor. 2909. hrsz. ingat-
lanra 3ö kor. 2927. helyrajziszámu ingatlanra 
96 korona. 2929. helyrajziszámu iugntlanra 
II korona. 3183/2. biaz. ingatlanra 11 korona. 
3442/2. hrsz. ingatlanra 5 kor. 3461. hrsz. 
ingatlanra 20 kor. 3599 hrsz. ingatlanra 2 kor. 
3630. hrsz. ingatlanra 1 kor. 3731. hrsz. ingat-
lanra 1 kor. 3809. hrsz. ingatlanra 45 kor. 3905. 
hrsz. ingatlanra ö kor. 3965 hrsz. ingatlanra 
58 kor. 4018. hrsz. ingatlanra 18 kor 4324. 
hrsz. ingatlanra 13 kor. 4561. hrsz. ingatlanra 
115 kor. 5030. hrsz. ingatlanra 41 kor. 5128. 
hrsz. ingatlanra 11 kor. 5271. hrsz. ingatlanra 
8 kor. 5315. hrsz. ingatlanra 47 kor. 5362. hrsz. 
ingatlanra 19 kor. 5732. hrsz. ingatlanra 11 kor 
5738. brsz. ingatlanra 6 kor. 5759. hrsz. ingat-
lanra 11 kor. 6082 brsz. ingatlanra 16 kor. 
6156. hrsz. ingatlanra 8 kor. 6366 hrsz. ingat-
lanra 3 kor. 6433. hrsz. ingatlanra 2. kor. 
&465. hrsz ingatlanra 5 kor. 7135. hrsz. ingat-
lanra 5 kor. 7204. hrsz. ingatlanra 6 kor. 
7395. brsz. ingatlanra 11 kor. 7536. hrsz ingat-
lanra 7 kor. 7630. hrez. ingatlanra 6 kor. 7682. 
brsz. ingatlanra 9 kor. 7728. brsz. ingatlanra 
5 kor. 7730. hrsz. ingatlanra 3 kor. 8752 hrez 
ingatlanra 23 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeli. 1. Az árverésre határ-
napul 1808. évi augusztus bő 1 napjának 
d. e. Ş óráját Csatószeg községházához tűzi 
ki. 2. Árverezni szándékozók tartoznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási áráuak 10 száza-
lékát mint bánatpénzt készpénzben, vagy óva-
dékbépes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni 

A királyi járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság. 

Csikszentmárton, 1908. május hó 5-én. 
Gőiay Péter, 

kir. járásbiró. 

Sz. 4618-908. tkvi. 3 - 3 

Hirdetmény. 
Csikszentsimon községre nézve, az 1892. 

XXIX. t.-cz értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának a telekjegyzókönyvekbe való 
bejegyzése és a telckjegyzükönyvi bejegyzé-
sek helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, 
ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 

1. Hogy mindazok, kik az 1880. XXIX. 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján, ideértve ezen 
§-okuak az 188Í). XXVIII. t.-cz. 5. és (i. §-aiban 
és az 1891. XVI. t.-cz. 16. ij-a a) pontjában 
foglalt  kiegészítéseit is, valamint az 1889 
XXXVIII, t.-cz. 7. §-a és az 1891. XVI. t. cz. 
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, 
vagy az 1886. XXIX t.-cz. 22. §. alapján tör 
tént törlések érvénytelenségét kimutathatják, 
e végból törlési keresetüket hat hónap alatt, 
vagyis az 1808. évi november hó 30-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen meg uem hosszab-
bítható záros határidő eltelte után indított tör-
lési kcieslet, annak a harmadik személynek, 
aki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát-
rányára nem szolgálhat. 

2 Hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. § ainak eseteiben, ideértve 
az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 5. 
és 6. ţj-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
birtokos tulajdonjogainak bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat but hónap alatt, vagyis az 1808. 
évi november hó 20-ik napjáig bezáró-
lag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert az ezen meg lietn hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe  vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kivUl az eljárás és ennek 
folyamán  történt bejegyzések által elold) nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily arányban sértve 
vélik, ideértve azokat is. akik a tulajdonjog 
arányának nz 1889. XXXVIII, t.-cz. 16. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek talál-
ják, e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó 
kérvényüket, a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt, vagyis az 1808. evi novem 
ber hó 28-ik napjaig bezárólag nyújtsák he, 
mert ezen meg nem hossza hbitható záros ha-
táridő elmulta után az említett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az idő 
közben nyilvánkönyvi jogukat szerzett harma-
dik személyek jogainak sérelme nélkül támad-
hatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmini 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyujlalnnk, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1908. május 12-én. 
Gözsy Poter, 

kir. járáshiró. 

974—908. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirutt község elöljárósága köz-

hírré  teszi, hogy Csikszentkirály község 
és közbirtokosság tulajdonát képező 
mintegy 10,000 kat. hold mező- és erdő-
területnek vadászterülete 6 egymás-
után következő évre 1908. évi julius 
hó 15-én délolött 9 órakor nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog adatni a leg-
többet ígérőnek. 

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

A z e l ö l j á r ó s á g : 
Csikszentkirály, 1908. junius 15. 

Cseh Károly, Simon Ádám, 
j«gyz4. bíró. 

512—908. ki szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgó" nevű 

erdejében törzsenkiuti bemérés utján 
14340 köbméterre becsUlt lúczfenyó 
haszoufa-tömeg értékesítése czéljából 
folyó évi julius lió 4 óu dólulán 2 óra-
kor Vacsárcsi községházánál nyilvános 
szó és zárt írásbeli  versenytárgyalás 
fog tartatni. 

Kikiáltási ár: 86,500, azaz nyolez 
vanhatezerötszóz korona. 

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

adatni nem fog. 
Utóajáulatok nem fogadtatuak el. 
Az értékesítendő erdórósz minden 

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

Az árverési és szeződési feltételek 
és n becslési kimutatás megtekin lietők 
a csikrákosi körjegyzői irodában. 

A z e l ö l j ú j - ó s á g . 
Yucsárcsi, 1908. junius 2. 

IHinya Antal s. k„ Biró Kálmán s. k„ 
körjegyző. 1—3 községi hiró. 

Faárverósi hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási érdé 

szeti bizottságának 1906. évi 1223. számú 
határozatával inegudott engedély alapján 
a tusnádi közbirtokosság nevében alatt 
irtuk ezennel közhírré  teszik, bogy n 
birtokosság tulajdonát képező „Kutárok" 
nevű erdőrészben eludliató 70 2 kat.. 
hold területen becslés szerint 5502 m* 
gömbölyű lucz haszonfenyö, 47S9 itt8 göm 
bölyU jegenye haszonfenyö, 581 n:' lucz 
fenyőkéreg és 613 m* fenyő tűzifát tur-
talmazó készletét 63230 korona, azaz 
hatvanháromezer kétszázharmincz ko-
rona kikiáltási árban 1908. évi junius 
hó 22-éu délelőtt 10 órakor a község 
házáuál megtartandó zárt írásbeli  ajáti 
lattal egybekötött nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz 
képpen kötelesek letenni és az egy-
koronós bélyeggel ellátott Írásbeli  zárt 
ajáulatok n megajáulott összeg 10 szá-
zalékának megfelelő óvadékképes érték 
papírral  látandók el és abbau kijelen-
tendő, hogy ajánlettevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Utóajáulatok nem fogadtatnak el, 
valamint az erdő fatömege a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek éa a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör-
jegyzői irodában B hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Tusnád, 1908. május 14. 

Ferenczy Béla, Ml- Ferencz János, 
bírt. jegyzi. |3-3) b l r t - e l " a k -

TG 908. kjzői szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentlélek községben építendő 

községház felépítése Csikvármegye al-
ispánjának 2915—908 számú rendele-
tével engedélyeztetett. 

Árlejtési összeg 10177 korona 46 
lillér. 

A munkálatok kivitelének biztosi 
tása czéljából az 1908. évi junius hó 
13 ik napjának délelőtti 10 órájára a 
községházánál szóbeli és zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. 

Felhívatnak  n versenyezni óhajtók, 
hogy uz építkezési  munkalat végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat az árlejtés megkezdése 
előtt az elöljárósághoz uuuál is inkább 
adják be, mivel a később érkezendők 
figyelembe nem vétetnek. 

Az engedélyezett költség 10 száza-
léka bánatpénz gyanánt, vagy megfelelő 
óvadékképes értékpapír  csatolandó az 
ajánlathoz. 

A szóbanforgó munkálatokra vo-
natkozó műszaki művelet és részletes 
feltételek, valamint a költségvetés a 
községházánál hivatalos órák ulatt meg 
tekinthetők. 

Csikszentlélek, 1908. junius 2. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentmiklós községben a tör-

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

A versenytárgyalás Csikszentmiklós 
községházánál 1908. évi junius hó 20-áu 
délelőtt 8 órakor fog megtartatni. 

Kikiáltási 15,761 korona 67 fillér. 
Bánatpénzül ezen összeg 10 szá-

zaléka készpénzben vagy óvadékképea 
értékpapírokban  az Írásbeli  ajánlat mellé 
csatolandó s az ajánlatnak tartalmaznia 
kell, hogy az ajánlattevő az építési  és 
szerződési feltételeket ismeri s azok-
nak magát aláveti. 

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

Építési  és szerződési feltételek, 
valamiut részletes terv és költségvetés 
a csikszentmiklósi körjegyzői irodában 
megtekinthetők és lemásolhatók. 

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

Utó- és távirati ajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Csikszentmiklós, 1908. junius 5. 
Kelemen György, 

körjegyző. 

Kovács Béla s. k., 
körjegyző. 2 - 2 

Veress Dénes s. k. 
községi bíró. 

166—1908. vli. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezeu-
nel közhírré teszi, hogy a csikszentmártoni 
kir. járásbíróságnak 1907. évi Sp. 629/3. sz. 
végzése következtében Dr. Kéz Béla kézdivá-
sárhelyi ügyvéd állal képviselt Fejér Lukács 
Piai kereskedő cég kézdivásárhelyi lakos javára 
Bors Benedek csikszentkirályi lakos ellen 68 
kor. 93 fill.  s jár. erejéig 1908. évi január hó 
8-án. foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 680 koronára becsUlt következő 
ingóságok, u. m.: házibutorok, rozs, sertés stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1908-ik évi V. 165/1. sz. végzése 
folytán  végrehajtató szorgalmazása alapján 47 
kor. perköltség s jár. erejéig csikszentkirály 
községben végrehajtást szenvedő lakásán 1808. 
évi junius hó 22-ik n ipjanak délután 3 
órája határidőül kitüzetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly m»gjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve 
résen az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszentmártonban, 1908. évi junius 
bó 7-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
blr. blr. végrehajtó. 

Egy négyéves fejős  bivaly 
ünó borjúval eladó. Hol? 

Megmondja a kiadóhivatal. 

Árverési hirdetmény. 
Csikdelne közbirtokossága részéről 

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

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpeu uz árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

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

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

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai in. kir. erdögondnokságnál és 
a közbirtokosság elnökénél megtekint-
hetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csík-
szeredai ni. kir. erdógondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

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

m. kir. erdőgondnok. 

KALMÁR E EN6EL 
36 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA » 

Városi raktár: D | i n ^ B F ( X Gyár és iroda: 
V„Linói-tinit 18. p u | / w r L a ' YL, fitei-itcu  1). Ajánlja ugy cséplőgép, mint m&lomQzemre leg* 
egyszerűbb benzinmotorjait, bénáiulokomobifl-
jait, valamiut izivó-gázmotorj&it, melyek V. Li-
pót-kttrut 18. bármikor üzemben megtekinthetők. 

üSSKiffik;  WWM ojtaáf! 
Ezen motorok egyenletes járásuak éa bámulatos 
egyszorü szerkezetük folytán  bármely legjárat-
lanakb ember által is azonnalköunycn kezelhetők. 
Áijegyiék ingyen. Olcsó ármk réuletflMténe. 



L A P O K 24. a lám. 

A Hazai gyártmány! Kitűnő munka! Í M A Y E R G É P G Y Á R 
VAS- ÉS FÉMÖWTŐPE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOIWBATHEIiY-BUDAPEST  Vl-kerület-  váczj-körút «•sz-

Beiizinlokomobil eséplőszerelvéiivi'k. Slabii benzinmotorok 
Szivójíáz motorok faszén-.  koksz és anlraczit fülesre.  120 

Ill'.-ig. — Maloniépilészel. - Szaba-
dalmazott liulr. borsajlók. olajprések 
s mindennemű gazdasági gépek. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Van szerencsém a nagyérdemű köziin.séfí  becses t udomásá ra hozni, 
hogy B r a s s ó b a n sa já t t e lkemen (Vasut-utczu. 

•amway e lágazásánál ) b e l - és k ü l f ö l d i 
n á r v á n y I) ó I l 'arngiutuk és csiszoltatok 

BÚTOR-míRVÍ|IYüAPOKAT 
ÉS SIREWüÉKEKET 
T o v á b b á rak iá ron t a r t o k : ( i ráni t , 
Síetiit, Labrador és Ande.-yt k e m é n y 
küzetll s í r emlékeke t , a m e l y e k kap-
hatók 20 koronától 2»>00 koroná ig . 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. ü g y n ö k ö k mellőzé-
séve l ké rem egész bizalommal hoz-
zám fordul  ni, mer t ez által nagy meg-

t aka r í t á s é rhe tő el. — Szives pártfogását  k é r v e , vagyok t isztelet tel 
NAGY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A í s S A B I Y . & I i f E E f  K R É M « e « S í h í fe<?Se  5 9 i i i , 

A L B A B r f M í T r E M K E Í S J V E  S Z 4 P J P A 2 Í í m l k e r . - £ i l . 

A L B A B I T A L X X E Í K S Í í V I J Í Q L t S Y P Q R 4 r a 1 k p & 0 f i i , 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az A l b a b i v a l y t e j k r e m készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más aietisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos es lathatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szukértók véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú A l b a b i v a l y t e j 
kész í tmények tő l . — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat tiuomságotés ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcún 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bementve küld a kéeiitö: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

C s i k s z e r e d a b a n k a p h a t ó a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , v a l a m i n t 
F e k e t e V i l m o s l U a t 9 z e i - i a k t á r á b a n . 

40 ,'J2 

» « e » « » » « « F 

I 

Í ^ P k j H ö l g y e k f i g y e l m é b e !  T ^ j 

Tisztelt hölgyeimi 
Szives tudomásukra ho-

zom, hogy Csíkszeredában a 
Hargita-utcza 62-ik számú há-
zában ez évi junius hó 1-én 

V A R R O D Á T 
nyitok, hol elvállalok minden-
fele  női felső  ruhák készíté-
sét, a legújabb divat szerint. 
Egyben van szerencsém ke-
gyes pártfogásukat  kérni. 

Remélve, hogy teljes meg-
elégedésüket megnyerem, va 
gyok kiváló tisztelettel: 2-3 

N e s i n g e r T i n i k é . 
H ö l g y e k f i g y e l m é b e j ~ f N { l j 

Üsletem folyó  évi október hó 1-töl 
Kapu-utca 46. se. alatt nyílik meg. 

Van /̂.i-rciM-sciii 11 l. kiizönst*^ I). 
iiiiloinúsára lio/ni. Iio.t̂ v Brassóban, 
LenBOr 20. szám alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, IK>I kUárúlag saját késait-
ményü min<lt nncmi'i nöi gallérok 
(hónk) karmantyúk (tnuiiok), esörrae, 
krimmer és szövet supkák a Irgujultb 
lJiVitt utúii u legole<ól»h áruk niellrtt 
kaphatók 

l'gv ii lüvároshn 11. mini n ki'il-
fölilöu  szerzett lapuszUlrttaim e léren 
nbhan a kellemes helyzetI)'! )uttatiiuk. 
hogy a legmesszebb memi Ízléseknek 
a legpontosabban es legnagyobb meg-
elégedésre mcgivudclés titán eleget 
tiulok tenni. 

A í«>ii( enilitelteken kiviil készítek 
n legújabb divat után mindennemű 
szőrme, nöi éa gyerrnek-kabátokat, 
figarók  és paletókat, egyszóval <• 
s/.akinál 10/ tartozó összes tvikkeket 
leggvorsabban pont os kiszotgálás és 
íegoicsóbh árak mellett. 

l'iryszinién elvállalok bebelelé-
seket, prernezéseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szöitneáiuk díj-
mentesen tisztíttatnak. 

liecses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
40— pipere-szvit-*. 
Vidcki megrendelések a leggyor-

sabban lesznek eszközölve. 

Ifi  ffi  -fi  -fré  'fi-V'  -fi  • £ ffaífa  & 

BÜKKFASZÉN 
állandóan kapható nagy-
ban és kicsinyben Hercka 

Gy. elektrotechnikai és mű-
szaki üzletében, Csíkszereda. 

•i- irí -M  & a ; iií & « i f c  & ^ 

« " " " 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE! 

® Tiszte l t Hölgyei u ! 
Sz ives t u d o m á s u k r a hozom, 
hogy C s í k s z e r e d á b a n a 
V á c z y J ó z s e f  ur l akásán 

NŐI FOPRÁSZÜZLETET 
nyi tot tam s ugy l akásomon, 
mint liázlioz j á r v a , hö lgyek 
fr izerozását  man iche r - i s on-
dol i rozását a l e g k é s z s é g e s e b -
ben eszközlöm. — Tapasz la -
latnimat Budapes t en a b i res 
D 01 i e s M. cs. é s kir . udvar i 

fodrásznál  sze rez tem. 
A mélyen t isztel t h ö l g y -
k ö z ö n s é g sz ives pártfo-
g á s á t k é r v e , vagyok kész 

szolgála t iu l .*. 

K O V Á C S V E R O N K A . 

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

7 korona 30 fillér. 
Nagyobb vételnél előnyárak! 
Minta kívánatra ingyen! 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVALLALAT 

Budapest V., Váczi-ut 30. 
Ajánlja ugy csr]il.'-si, mint in.iloimizeinre kitii-
III"K-II alkalmas, li-jri-^yszi-riibb bruzinloknmobil-
jait. mi-lyck \ . k• -I \ iir/i ni llll. s/áiti alatti 
gyárban bármiknr uzeliibell mi-gtt-killtliKtők. 

Teljes Jótállás 
kifogástalan 
: : :&zemért: : : 

Üiemzavarok kizárva! Bámulatosan egyiterd 
szerkezet! Rendkívül csekély benzinfogyssztás. 

13—14-éves flu  Is kezelheti I 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésreI 
Ki'ts/..íz dai-ab elisinei-ö levél a Magyarorszá. 

gnri iizrinln.il levő mutonikiiil! 

áOZ-, HÓLÉ6 ÉS gyÓgYFÜRPÓ A SZ0BÁBAN1 
Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hófürdők 

:: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A készülék megtekinthető vétel-
kőtelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra  háznál Is bemutattatlk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanitás" szobagózlürdó-
készűlék egyedüli gyártója. 

B u d a p e s t , vil. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon 97—51. 

A „Sani tás" szobafiirilő  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es hö lég f ü r d ő t  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden e g é s z s é g e s ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

W ^ fi  ^ ff  H 4 ^ ^ I P 1 1 b K*  Itvit» H T̂T» 

K i l O n S n l n ü a é s l i ÉA lrBIN<i|;ai«abb MzilArdnAeu P o r t l H n d > C « n t e n t e l nJAnl «ICHÓ á r o n a 

PORTLAND-CEMEMT-óyAR  BRASSÓBAN 
Csikszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 29-

NyoMtoU bivnboda JÓIMÍ könyvnyomdájában, Cs ikueraUbu, isoy 




