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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S a v o b o d a J ó a a e f  könyv- és papirkereikediae, 
hová a lap szellemi részét illető inludcu közlemény, 
valamint hirdetések és előtizetési dijak is küldendők. 

Telefon  hívószám 2. 

Egyei lap á n 20 fillér. 
Hirdetési dl) előre lizelendő. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

Nvilttéri cikkek soronkint 
40 fillérért  közükéinek. 

Megjelenik minden n e i d i a . 
ElöfUetéai  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldra)  13 ko-. 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b t n námlttatnak. 

Kéolratok nem adatnak vlaaaa. 

Visszavont törvényjavaslat. 
OUnther igazságügy miniszter végre-

hajtási törvényjavaslata már régóta fog-
lalkoztatta a szakkörüket. Könyveket 
lehetne írni as elhangzott vélemények-
ről, amelyek többé-kevéabbé a javaslat 
ellen irányultak. 

A javaslat, mint legújabban jelez-
lek, eljulott megérdemelt sorsához: 
visszavonták én egy uj, módosiiolt for-
mában való kidolgozásra áludták nz 
igazságügyi bizottságnak. 

Helyesen. A végrehajtási törvény 
revízióján egykönnyen átsiklani ncui 
lehet, ez it törvény vág bele legjobban 
a nép anyagi érdekébe. Két érdeket 
tekint e törvény: a hitelezők és az 
adósok érdekét 

Mindenesetre uz ideális álláspont 
szerint u végrehajtási törvénynek olyun-
nuk kell lennie, amely ugy a hitelező, 
mint az adós érdekét teljesen kielégíti. 

Tekintve, bogy két ellentétes ér-
dekről van szó, azt mondhatjuk, bogy 
ezt lehetetlen elérni. Mindenesetre arra 
kell törekedni, bogy a két ellentétes 
érdek nivellálásu megkörelittessék. 

A jelenlegi javaslat, amelyet vissza-
vontak. ezt nélkülözi, amennyiben egy 
oldalulag vitte keresztül a revíziót, ugy 
szólva az adós szempontjából operálta 
a törvényt. Az egyoldalúság volt a ja-
vaslat megölóje. 

Mindenesetre a törvényhozóknak az 
adott viszonyokkal számolniok kell; kü-
lönös tekintettel kell leuniök a szociá-
lis élet nevezetesebb jelenségeire, de 
mindezt csak addig és ugy tehetik, 
umeddig az anyagi igazságon nagy csorba 
nem esik. 

Az anyagi igazság feláldozásával 
u szocziális betegségeket gyógyítani 
nem lehet, nem szabad. 

Különösen az ügyvédek éppen ezen 
elvi álláspontból kiindulva ellenezték 
a javaslatot és igyekeztek oda hatni, 
liogy a javaslat törvényerőre ne emel-
kedjék. 

A czélt el is érték. Vannuk azon-
ban nagyon sokun, kik a javuslutellc-
nes akcziót helytelenítették s durva 
tévedéssel vádolták az akczió vezeiőít. 
Szerintük tévedés van a dologban és 
ez a tévedés a törvény meg nem ér-
téséből ered. Mert ez a törvény — ugy 
mond — nem a hitelezők megrontásáru 
készült, csupán uz apró egyének meg-
védeltnezésére, a könyörtelen és min-
den emberbaráti érzést nélkülöző előbbi 
törvény ellenében. 

Íme a nagyfokú  egyoldalúság meg 
nyilvánulása. Feledik n czélt, a törvény 
czélját, feledik  nz unyagi igazsúg elvét, 
amelynek figyelmen  kívül hagyásával 
pedig törvényt alkotni nem lehet 

Tény, bogy lia uz igazság szigorú 
szemüvegén vizsgálnák a dolgot, még 
a most érvényben levő végrehajtási 
törvény is humánus, tehát más tekinte-
teket is figyelembe  kell vennünk, igy 
tekintettel kell különösen leuni a sze-
gény emberek érdekeire is; ámde csakis 
erre lenni tekintettel, ez már lielyte 
len dolog és rendellenes eredményeket 
idéz elő. 

Az is igaz, liogy olyan állapotot kell 
teremteni, amely lehetetlenné tegye, 
hogy bárki, de tőleg a szegény ember 
olyan mértékben vegye igénybe a hi-
telt, vagy bogy valaki olyan mértékben 
hitelezzen, hogy csuládja éB uz ünmagu 
léte, existentiája veszélybe kerüljön. 

Azonban a bitel megbuktatásával 
ezt a czélt kitűzni, nagyfokú  meggon-
dolatlanságra vall 

Tény, bogy ezer és ezer szegény em-
ber könnyelműen veszi u hitelt igénybe; 
de még többen vannak, akik csuk vég 
szükségben folyamodnak  kölcsönhöz. 
Már pedig a kisebbségért nem szabad 
a többséget feláldozni. 

Reméljük, liogy a módosításnál ugy 
a hitelezőre, mint uz adósra egyaránt 
tekintettel lesznek; csakis igy fog  a 
végrehajtási törvény revizióju üdvös 
lenni. 

Madélalvi emlékoszlop meckoszorozása. 
Mint lapunk egyik luegelózó száinálian 

emiiteltük, brailai magyar honfitársaink  körül-
belül TiO-en folj  6 hó 5-én Madéfalvára  érkez-
tek, hol óket az állomáson Madéfalva,  Iiákos 
es több szoinszedes község lakossága várta. 

A romániai magyarok megérkezésük után 
nyomban az emlékoszlophoz mentek, ahol Iiá-
kos község erdemei plébánossá Fekete Imre 
meleg szavakkal üdvözölte. Az üdvözlő beszed 
elhaiigzasa után a brailai Ier ti kar -Járjatok be 
minden fűidet*  czimü hazafias  dali énekelte 
el, majd Liehtenstein A. zarándokcsapat ve-
zető elnök állott az alap talapzatára és egy-
szerű, szívhez szóló szavakkal ecsetelte az 
oszlop törtenetet. Egy szem sem maradt szá-
razon az czerekre menő hallgatóság közt Be-
széde körülbelül a következő volt: „Madéfalvi 
Veszedelem! Mily gy ászos emlékek kelnek 
fel  szivünkben. Itt e helyen tamadtak meg ár-
tatlanul, orvul a szekelyeket és gyilkoltak meg, 
mintha hóhérok lettek volna, pedig igaz haza 
tiak voltak. Elégtételül szolgáljon azouban azon 
körülmény, hogy az utódok nem méltatlanok 
az elpusztult székelyekhez, kegyelettel őrzik 
emléküket most 140 év uláu. Fenyes bizony-
ság erre a turul madarral díszített emlékoszlop 

De nemcsak az itthon élő honfitársak  em-
lékeznek ineg nagy haloltainkiól, hanem még 
a bérceken tul Itomániaban Brailán lakó ma-
gyarok is kerestük az alkalmat, hogy a vér-
tuuuk iránti liálankat külsőleg is kifejezésre 
juttassuk ; kerestük az alkalmat, hogy mutas-
suk meg, hogy nem feledkeztünk  meg édes 
hazáukról, hogy l'eióli szavui naluuk is visz 
hangra talaltak: Nem fajult  el ineg az ősi 
szekely vér, minden cseppje drága gyön-
gyöt ér!" 

Beszéljenek bármi rosszat is a kivándo-
rolt magyarokról, nem törődünk vele, habár 
sajuos vannak köztünk külföldön  is olyanok, 
akik a magyar becsület megrontói, de ezeket 
a társadalmi körünkből kitagadjuk. Mi u több-
ség a magyar becsület őréiként állunk oti a 
bérezeken tul. 

Az alkalom megérkezett filléreiuketössze-
rakva csoportostól erkeztiink hazánk földjére, 
hogy bizonyságot tegyünk a fent  elmondottak-
ról most, a mikor ez emlékoszlopot egy kis de 
idegen országból hozott koszorúval felékesít-
jük. K koszorú szolgáljon honfitársanknak  bi-
zonyságul arra, liogy hazafias  tettiik mindig 
hálás szivekre talal, s ha vész forog  majd 
hazánk felett,  ne maradjanak háttérben, hanem 
tegyenek bizonyságot magyar voltukról. 

A beszéd elhangzása után a koszorút a 
imidéfalw  elöljáróság gondozására bízta. 

Majd jelenlevő közönség a .Hazádnak-
rendületlenUr-t énekelte, mely után a rákosi 
plébános szép szavakkal megköszönte a romániai 
magyarok ajándékát. Emlékük még sokáig fog 
élni a székelyek közt. 

A koszorú Pünkösdi ünnepek alatt kivolt 
függesztve  az emlékoszlopra megtekintés végett, 
most pedig a madéfalvi  Kápolnában őrzik. 

Egy jelenvolt. 
« 

A koszorúra adakoztak a következők: 
A brailai lóm. kath. temetkezési tálBulat 20 
Lei, a brailai Kálóm halotti Egylet 10 Lei. 
I'eirono Lujza 10 Lei. Szóllósy József  8 Lei. 
Tritz l). l'orenyovich Mária. Majer István, Efti-
nue 5—5 Lei. (irábicz Szentes Teréz, Vitos 
Juliánná 4—4 Lei. Schefcsik  Egyed, Brassay 
András, Vadász Zoltán, Bucuris Klára, Rudolf 
Vilhelm, Bokor István, Dimitrievich Karolina, 
l'aski) Jáuos, Lengyel István, Csiki Dénes, 
l'all Ágnes 2—2 Lei. Szabó Lázár, Farkas 
Béla 1.50-1.50 Lei. Bartha Ferenc 1 Lei 10 
b. Marozán István, Bencze JózBef,  Gardelli 
C'ecilia, Ahrány Árpád, Berecze Katalin, Szántó 
Kóza, Szántó Dénesné, Páskó Dénes, Jakubos 
András, Zsidó Gyárfás,  Fekete Teréz. Szabó 
Erzsébet 1 — 1 Lei. Hovács Gézáné, Hántha 
líó/.a 50—50 bani. Összesen Lei 115 b. 10. 

Fogadják a nemes adakozók leghálásabb 
köszönetemet. 

Liehtenstein A. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ügyvédi vizsga. Tusnádi dr. Klthes 

Zoltán folyó  hó 20-án Marosvásárhelyen le-
tette az ügyvédi vizsgát. Mint értesülünk 
irodáját már a napokban meguyitja Csíkszere-
dában. 

— Kinevezés. A közoktatásügyi mi-
niszter Borka Lajos remetei tanítót igazgató-
tanítóvá nevezte ki. 

— Halálozás. FöldeB Zoltánné szül. Pet-
res Vilma, házassága 2-ik évében folyó  hó 2-án 
meghalt. Földes Zoltán képezdei tanár nejét 
veszitette el benne. 

— Dr. Filep Sándor édesatyja Filep Pé 
ter, folyó  hó 20-áu 80 éves korában, Készdi-
Szent kereszten meghalt. 

— Uj ügyvédi iroda. Dr. Kovács 
Gyárfás  ügyvédi irodáját Csíkszeredában, a Be-
tegh-féle  házban megnyitotta. 

— Egyetemi-estély. A folyó  évi augusz-
tus hó 1-én megtartandó egyetemi-estélyie Iá 
zasan folynak  az előkészületek. A rendezőség 
mindent megtesz, hogy a fényesnek  ígérkező 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA 
B i t k t f a i a . 

A városunkban időző czirkusz élénk ér-
deklődés mellett tartotta előadásait. A kicBÍny 
és nem nagy luxussal berendezett czirkusz 
alig birta befogadni  a naponkint fokozottabb 
érdeklődést tenusitó közönséget. Az érdeklő 
dést természetesen nem a megszokott czir-
kuszi mutatványok keltették, hanem a váro-
sunkban ujaágszámba menő birkózó versenyek. 
A testedzes ezen ága ujabb időben hihetetlen 
tért hódított magának az egész világon. Bát-
ran elmondhatjuk, bogy második aranykorát 
éri. Nincs nemzet, melynek nagyszám és első-
birkozói ne volnának; hatalmas gárdát képez 
nz amatőrök és professzionatnsok  csapatja. 

Mi magyarok ez Idő szerint oly szeren-
csések vagyunk, hogy a sport minden ágában 
elBÓrendü gárdánk és jó hírnevünk van a vi-
lág előtt. Amatőr birkózóink a napokban iu-
dulnak London felé,  hogy a világkiállítás al-
kalmából olympiai versenyeken elsőrendű esély -
lyel küzdjenek a világbajnokságért Ugy a 
könnyű-, mint a közép-, valamint a nehéz-
súlyban birkózóink a napokban megtartott 
próbamérkózéseken magas színvonalon álló, 
intelligens birkózást mutattak be, mi feljogo-
sít a legjobb reményekre. Uszógárdánlt — mely 
a világon ez idő szerint legkitűnőbb — vala-
mint athlétáink magas formája  a testedző sport 
különböző ágaiban világrekordokat tud felmu-
tatni s a legutóbbi évek világversenyeinek 
bámulatos eredményei között mindig ott talál-
juk a magyar név dicsőségét, mely az összes 
czivilizált nemzetek örült konkurencziájával 
szemben is a legjobb eredményeket tudta fel-
mutatni. 

Athlétáink által itthon és n külföldön  el-
ért sikerek indították jelenlegi kormányunkat 
arra a lépésre, hogy amatóreink részvetelét 
a jövő hónapban megtartandó londoni olym-
piai versenyeken lehetővé tegyék, mely czél-
ból 80,000 korona államsegélyt adnak. 

A városunkban lefolyt  professziouatus 
birkózó verseny eţy szerencsés körülménynek 
köszönhető Brassóban ugyanis nngyszubásu 
birkózó verseny volt, melyen — liogy mást 
ne említsek — a világbajnok dán Peterseu is 
résztvett, ki tudvalevőleg két évvel előbb 
Budapesten a legjobb birkózók elől vitte el 
az elsó dijat, maga mögött hagyva a világ-
hírű lengyel Cygnniewitzet és másokat. l'zir-
kusznnk élelmes igazgatója felhasználta  ezt a 
szerencsés körülményt és sikerült neki a Brns-
BÓban birkózók egy kisebb részét megnyerni, 
kik aztán parázs kis birkózó versenynyel ked-
veskedtek városunknuk. 

Hogy ez a drasztikus erót igénylő sport-
ág a XX. században semmit sem veszített 
kétezer év előtti nimbuszából, bizonyítja kis 
városunk naponkénti érdeklődése, mely oly 
nagy mértékben nyilvánult meg, hogy a túlzsú-
foltság  következtében a czirkusz gyeugén össze-
tákolt dettzkapadjainak recsegését vonta maga 
után. Kedélyes kísérője volt ez különösen az 
előadás végén kezdődő birkózásoknak, mikor 
a közönség a legnagyobb izgatottsággal, léleg-
zetét visszalojtva Ieste a hatalmas erejű és 
macskaügyességü birkózók minden fogását  és 
mozdulatát. 8 ha egy átgondolt, merészebb 
fogás  — melynek a rutin eleugedbetetlen kel-
léke volt — meghozta egyik-másiknak a győ-
zelem pálmáját, honorálta a közönség olyan 
tapssal és éljenséssel, milyent még Fedák 
Sári sem kapott a Király-színházban diadalai 
tetőpontén. 

Megállapíthatjuk mi is, hogy a közöuség 

épp ugy élvezi a birkózás izgalmas s portját, 
mint a római nép. mikor minden kívánsága 
kifejezésre  jutott e két szóbau: ,.1'iinem et 
cireenses." 

Nein mondhatjuk, hogy a világ legelsó 
birkózóit láttuk, azonban az a hat birkózó, 
kik a versenyben resztvettek, a birkózást a 
maga tökéletességében kifogástalan  és elisme-
résre méltó technikával mutattak be. 

Különösen kettőt kell kiemelnünk, kik 
tetőtói talpig professzionátusok,  feltétlenül 
elsőrangú birkózók és e téren már tizenkét 
éves mult s kitűnő erendményekre tekintenek 
vissza. Az egyik jóuevű birkózó tanárunk és 
bajnokunk ('zaja Bertalan, ki az ujabb világ-
hírű uagysagok között legyőzte Cyklopot, a 
„láueztöro- t, ki tudvalevőleg nem több, mint 
százhatvan kiló egy testben s ereje felér  egy 
elsó osztályú bikaeval. Technikája maga a tö-
kéletesség, gyorsasága laikus szemmel nem 
kísérhető, mihez járul a Bzáznyolczvanhat czen-
timéter mugasságu mester bámulatos ereje 
iui különösen a „muuká-ban tűnik fel.  Számot-
tevő méltó ellenfele  a svájezi Beer Jáuos, az 
úgynevezett „vuskezü" volt, ki százhúsz kiló 
imponáló sulylyal bir, hatalmas erejű és régi 
rutinirozotl birkózó. Küzdelmük páratlan ér-
dekességü volt. Elsó találkozásuk liusz pereznyi 
eldöntetlen küzdelemmel végződött, de e liusz 
perez alatt bemutatva láttuk a birkózás majd-
nem minden fogását  és fortélyát.  Czája na-
gyobb technikával és macskaügyességgel, az 
.öreg" — ki különben csak 27 éves — na-
gyobb flegmával  és testi erővel dolgozik. A 
közönség Czájának előlegezte a győzelmet, 
kiuek magyar volta teljes bizalmat keltett 
Egy-egy merészen kereBztülvitt fogásánál  BŰ 
rün hangzottak a hátsó sorokból a biztató 
szavak: üssed a németet. Miuthogy azonban 
az első nap mindkettő állva maradt, a máso 

dik nap döntőre folytatott  küzdelem még oa-
gyobb közönséget vonzott a czirkuszba. 

Mindkét birkózónak vitális érdeke volt 
győzni, egyfelől  erkölcsi tekintetben, másfelől 
az elsó és második dij kérdése száz korona 
diferenciát  képezett, lévén az első dij három-
száz korona, a második díj pedig kétszáz ko-
rona. A döntő mérkőzésen a két dij ötszáz 
korona üBszegét az ifjainkból  alakult állandó 
z9Ürinél helyezték el, mire a mérkőzés feltűnő 
tartózkodással kezdetét vette. Látszott mind-
két lélen, hogy hosszabb időre rendezkedtek 
be s inkább kivárják az alkalmas fogást,  mint-
hogy reszKirozással kétessé tegyék a küzdel-
met. Már negyven percig birkóztak változatos 
helyzetekben, mely bővelkedett fejdobásokban, 
nelsonokbao, hidakban és a birkózás különböző 
fogásaiban.  A negyvenedik percben történt, 
hogy a svájci Beer a szokottnál nagyobb hév-
vel támadott s egy szépen keresztül vitt nel-
sonnal már-már legyőzte Czáját, mikor ez egy 
macskaügyességü fejdobással  vállaira fektette 
hatalmas ellenfelét.  Óriási éljenzéB honorálta 
természetesen a győztes magyar bajnokot, ki 
a némettel ezúttal másod ízben találkozott. 
Elsó találkozásuk alkalmával — ezelőtt mint-
egy négy évvel — Breslauban fektette  vál-
laira Czája az öreget. Valószínű, hogy e má-
sodszori veresége ezért volt érzékenyebb, mi-
vel Beer a zsűri ítéletét kifogásolta,  bár maga 
is elismerte, hogy vállaira feküdt,  ennek okául 
azonban azt hozta fel,  hogy saját hibájáoól, 
inegcsuszamlás következtében esett. Termé-
szetes ez nem irányadó, Beer azonban túlsá-
gos ambícióból azon ajánlatot lette, hogy a 
következő napon revansmérkózés esetén száz 
koronát deponál a zaüriuél oly feltétellel,  hogy 
harmioc perc alatt Czáját leüti. A zsűri az aján-
latot elfogadva,  a következő napon alkalmunk 
volt látni egy klasszikusan szép küzdelmet a 
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estély méltó legyen régi Jó hirnevéhei. Ai es-
tély védnökeinek felkérése,  a napokban be-
fejeiést  nyer és a meghívók jövő hó elsó nap-
jaiban mar síétkDldetnek. A, zenét — mint 
értesUlUnk — Ráduly Béni Árpid jó nevil ze-
nekara sioigáitatja. A rendezőség a hölgyeket 
szép meglepetésben fogja  részesíteni. 

— Pap Lívia, Pap György postatiszt 
leánya, aki tavaly végezte a csikmegyei polg. 
leányiskolában a IV. osztályt. A napokban 
Budapesten a gimnázium V. osztályából Bike-
rea vizsgát tett. 

— Hagy György beszámolója. A 
csikszentmártoni kerület képviselője, akit Tus-
nádon díszpolgárrá választottak, pünkösd hét-
főjén  beszámolót tartott. Terjedelmes beszéde 
által ismertette a politikai helyzetet és kilá-
tásba hozta, hogy az 190U-iki költségvetésben 
benne lesz a székelyföldi  kepe állami meg-
váltásához kívántató összeg. Dr. Kovács Ká-
roly Ügyvédjelölt és Incze Lnjos tusnádi párt-
elnök méltatták az agilis képviselő érdemeit 
és ajgylllés az elnök indítványára egyhangúlag 
bizalmat szavazott Nagy Ujörf)  k(|>\itelór.t'k 

— Halálon*. Dr. Szigeti József  és neje 
Stratsinger Terézt súlyos csapás érte; egy-
éves Tercsike leányuk 1908. jun. 22-én meg-
halt, Kászonban. 

— Alakítsunk husfogyaszto  szövet-
kezetet. Ditró községben e hó lG-án kez-
dette meg mliködését az ottan megalakult 
„l aó husfogyasztó  szövetkezet". Csak dicséret 
illeti a dilrói fogyasztó  közönséget, hogy ilyen 
módon segit magán, B nem tllri a mészáro-
soknak a helyzettel való visszaélését. Nálunk 
Csíkszeredában is feltétlen  szIlkBég van ilyen 
fogyasztó  szövetkezetre. Érthetetlen dolog, bogy 
a marhahús kilója még mindig 1 korona, holott 
Szépvizen 64 fillér,  pedig az ottani mészáro-
sok is a szeredai piaczon szerzik be a vágni 
való marhát. 

— Öngyilkosság. Dr. Gyárfás  Hugó 
(Guttmann Hugó) Ügyvéd, folyó  hó 14-én Bu-
dapesten agyonlőtte magát. Körülbelül 9 év-
vel szerezte meg diplomáját. Csíkszeredában 
mint közjegyző helyettes mllködött pár hóna-
pig. Ezután több vidéki városban nyitott iro-
dát, eredménytelenül. Utóbbi időben Budapestre 
költözött, itt próbált szerencsét. Hasztalan volt 
minden törekvése, mert még megfelelő  irodá-
ban sem kapott alkalmazást, s végső kétség-
beesésében véget vetett életének. 

— A gyergyó-Mentmiklós—dédai 
útvonalon serényen folynak  a munkálatok ; n 
munkások között— kik túlnyomóan magyar-
országiak — székelyföldi  munkások is láthatók. 

— Veiérkar tanulmány utja. Kon-
rád vezérkari főnök,  hat tábornok és több ve-
zérkari tiszt, öt napon át Marostorda vármegye 
terllletén terepszemlét tartottak. A vezérkar 
onnét Csikmegyébe érkezett a tereptanulmányt 
folytatni. 

— Aa erdőtiaitviielök gyermekei-
nek nevelése. A fctldmiveléBÜgyi  miniszté-
rium egy nemes czélra szolgáló alapítványt 
kezel, amelyből az államerdészeti tisztviselők 
gyermekeinek nevelési segélyt ad. Az erre és 
a folyó  évre kiosztható segélyekből a foldmi-
velésllgyi miniszter most értesítette az érde-
kelt államerdészeti tisztviselőket. Elemi isko-
lába járó gyermek Begélyben csak akkor ré-
szesülhet, ha az erdótisztviseló gyermeke hely-
ben levő tanintézet hiányában kénytelen má-
BUtt iskolába járni. A segély megadása a tiszt-
viselő vagyoni viszonyainak számbavételével 

birkózás összes fogásaival  a legszebb váltó 
zatokban. Feltűnt, hogy a magyar bajnok e 
napon is szédületes gyorsaságával és igen nagy 
iskolázottságával állandóan előnyben volt, épen 
ezért beavatottak a revanst már eleve eldiin-
töttnek tekintették. Ez csakugyan bekövetke-
zett a huszonnyolcadik percben, mikor Czája 
kitűnő karlefogással  negyedszeri dobásra, mely 
i«ló alatt az öreg tehetetlenül erőlködött a ha-
talmas karok öleléséből Bzabadulni, sikerült 
ugy vállaira fektetni  a vaskeziit, hogy azt ó 
maga is kénytelen volt elismerni. A közönség 
a birkózás ez utolsó estéjén Czájának való-
sággal tombolt, mi pedig bátran állíthatjuk, 
hogy Czája a világ legjobb birkózóival mér-
kózbetik, mit különben külföldön  éB itthon 
eddig elért kitűnő eredményei még jobban 
megerősítenek. 

Szép iskolabirkózást láttunk még a gyö-
nyörű testalkatú éa izomzatú Nagy Iváutól, a 
a budapesti Herkules athletikai klub tagjától, 
ki birkózó versenyeken eddig még nem vett 
részt és tetőtől talpig amatőr e téren. Impo-
náló technikája, rokonszenves és intelligens 
megjelenése leghamarább megnyerte a közön-
ség osztatlan tetszését Birkózása gavalléros, 
fogásaiban  sokat reszkíroz. Láttak még a nagy 
rutinnal rendelkező finn  Dermát és az olasz 
Krejcsevicset, mindkettő professionatus;  utóbbi 
még kezdő, heves olasz vére gyakran ártal-
mára van. A társaságot Maximiák lengyel jog-
hallgató egészítette ki. Fiatal birkózó; kinek 
scép jövőt jósolunk, már most is a harmadik 
dü győztese volt 

A birkózások nagy látogatottsága garan-
ciát nyujt nekünk arra, hogy a közel jövőben 
még látni fogunk  hasonló versenyeket; a mes-
terek pedig szívesen jönnek hozzánk, mert el 
vannak ragadtatva a vidék szépségeitől. Ezt 
ők, világlátott emberek mondják. 

Dr. Éltbe»  O / n / a . 

történik. Egy tisztviselő rendszerint csak egy 
gyermekre kaphat segélyt Két-három gyermeke 
segélyben csak akkor részesülhet, ha legalább 
öt tagja van a családnak. A segélyek havi 
részletben adatnak ki és ezekért julius 8-áig 
kell az intéző bizottsághoz (BudapeBt V., Zol 
tán-utcza 16 .I folyamodni.  Kiu gyermekek ré 
szére az erdészeti főiskolába,  gimnáziumba, 
reáliskolába, kereskedelmi, ipariskolába és pul 
gáriba; leánygyermekek részére pedig tanító-
nő, óvóképzőbe, kereskedelmi tanfolyamokba, 
felsőbb  leány- és polgári iskolába járó gyer-
mekek részére adatnak. 

— A saékelyudvarhelyl reálisko-
lával kaposolatos internátaaban a jövő 
iskolai évben több féldijas  és egészdijas hely 
üresedik meg. A folyamodványt  juliuB hó 
1-éi ga közoktatásügyi miniszterhez czimezve 
a székelyudvarhelyi reáliskola igazgatóságának 
kell beküldeni. Az intézet igazgatósága bővebb 
felvilágosítást  szívesen ad. 

— Ado-elengedés jégkár esetén. Te-
kintettel arrn, hogy a közelmúltban az ország 
száinos vidékén nagy jégesők és a jégesővel 
kapcsolatos felhőszakadások  helyenkint a ter-
mést részben igen nagy mértékben, részben 
teljesen elpusztították; az ilyen vidéken az 
adónak egyharmadát, kétharmadát részben, 
esetleg egé»zen is elengedik. Adóelengedésre 
a kárvallott gazda csak Bkkor tarthat igényt, 
hogyha a községekben a községi elöljáróságok-
nál, városokban pedig a polgármestereknél a 
káreset megtörténte után számított nyolez na-
pon belül azt írásban bejelenti és a kár föl-
vételére szükséges nyomtatványokat, melyek 
ivenkint 4 fillérért  beszerezhetők, a bejelen-
téshez csatolja. 

— A hatóság elleni erösaak. Jogász 
körökben méltán tarthat érdeklődésre számot 
a győri kir. tábla Ítélete, melyet a hatóság 
elleni erőszak kérdésben egy konkrét esetben 
hozott. A bírói gyakorlat ugyanis a hatóság 
elleni erőszak egyes eseteiben eltérő; ha pél-
dául a végrehajtó jogtalanul megy foglalni  va-
lahová és ott bántalmazzák, nem követnek el 
hatóság elleni eröszakot, bár a végrehajtónak 
felsőbb  végzése, utasítása is volt a foganato-
sításra. A győri kir. ítélőtábla most arra az 
általános állapotra helyezkedett, hogy hatóság 
elleni erőszakot követ el az, aki hivatalos sze-
mélyt akkor bántalmaz, mikor ez felettes  ha-
tósága parancsára, ha nem is jogalupon, jár el. 

— Erdélyi szászok es aa osztrák 
osássár jubileum. Erdélyben lakó szászok 
azt óhajtják velünk elhitetni, hogy ók jó ma-
gyar houtiak. A napokban a képviselőházban 
egy szász képviselő Greskovics Vilmos nagy 
érzéssel azt mondotta, hogy az a jelmondat 
melyet Vörösmartby szobrára véstek : „Hazád-
nak rendületlenül légy híve oh magyar*. Az 
erdélyi szászok szivében is viszhangra talált. 
Ugyan ebben az időben jött tudomásukra egy 
beszterczei határozat, mely a szászoknak fenti 
állítását egészen másszinben tünteti fól.  Május 
30-án Besztercze város képviselő testülete 
Keintzel Oszkár dr. bizottsági tag indítványára 
elhatározta, hogy az osztrák császár jubileuma 
alkalmából az l'JOH. évet összes tisztviselőinek 
szolgálati idejébe kettősen Bzámitja be. A szá-
szok részéről ez a határozat durva sérelem a 
magyar közjog és história ellen. Különösen 
perftd  jellegét a helyzet BajátBágszerüsége adja 
meg. A szászok ne panaszkodjanak, ha a nem-
zet közvéleménye nem tud hinni őszintesé-
gükben, ha ily dolog egyik főféazkükben  ellen-
vetés nélkül megeshetik. 

— Kabarét-est. Folyó hó 10-én folyt 
le a gondosan hirdetett müvéBZ-estély. Álta-
lában elmondhatjuk, hogy a közönség, mely 
teljeBen megszállta a „Vigadó'-t, többet várt, 
mint amennyit kapott. Különösen a társulat 
rovására írhatjuk, hogy sem zongorát, Bem 
hirdetett zongoraművészt nem láttunk, mi ok-
ból csupán egy-két énekszámot hallottunk — 
zenekiseret nélkül. Élvezettel hallgatta a kö-
zönség Palásthy Sándor a budapesti Király-
színház énekes bonvivántĵ tól a „Léha nótá-
já"-t, melyet először hallottunk nyilvánosan 
bemutatva. Jó volt Asszonyiné Lenke; értel-
mes játéka általános tetszést keltett Szász 
Ilonka inkább szép volt, mint Játszott Hallot-
tunk még sok rossz viccet, mi az estély szín-
vonalát rontotta. 

— Helyreigasitás. Lapunk legutóbbi 
számában a közigazgatási bizottság ülesének 
Pap Domokos kir. műszaki tanácsos, bizott-
sági tag indítványára vonatkozó részét tévesen 
közöltük, mivel az indítvány csupán a Tusnád-
fürdón  szokásos távbeszélő kapcsolási dijak 
szedésének megszüntetésére vonatkozott, me-
lyet a bizottság egyhangúlag elfogadva,  meg-
kereste a kolozsvári m. kir. posta- és távirda-
igazgatóságot, a méltánytalan eljárás mielőbbi 
orvoslása végett 

— Villámaojtott kapások. Folyó hó 
19-én Remetén nagy égi-háboru volt; Laczkó 
Angi lmréné többed magával dolgozott a me-
zon. Mikor a zivatar kitört Laczkó Angi lm-
réné táraaival együtt a kiürült zsákokból Bát-
rat készttettek és más menedékhelynek hiá-
nyával itt húzták meg magukat Mikor a vihar 
elmúlt vették észre, bogy Laczkó Angi lmréné 
halva fekszik  a földön.  Halálát az idézte elő, 
hogy egy ásót tartott a kezében és arra tette 
fel  a zsákot a villám ennek következtében 
sújtott le. A többlek csak rázkódást érezlek. 

— Sserencsétlenül járt munkások. 
A gyulafálvi  telepen szerencsétlenül járt kit 

munkás, kik közül az egyik Csikcsomortánból 
ment kenyérkeresetre. A gyulafalvi  halomte-
tőn az iparvasut javitásáii dolgozó több mun-
kás munkájuk végeztével pályakocsira ültek ; 
a kocsi fékje  útközben eltörött, mire a pálya-
kocsi a lejtőn gyorsan kezdett haladni; a mun-
kások Balázs Imre csomortáni és Jákó Ferencz 
kézdiszentléleki illetőségű munkások kivételé-
vel még idejekorán leugrottak; Balázs Imre 
utóbb szintén leugrott, csakhogy oly szeren-
csétlenül, hogy a fején  és a teBte egyéb ré-
szein zuzodásokat szenvedett. Jákó továbbra 
is a kocsin maradt, mely nyilsebességgel ro-
hant lefelé,  a Musa-telep vezető vasút men-
tén és a Benedek-hidnál egy szerkocsinak neki 
ment Az összeütközéB következtében Jákó a 
levegőbe repült, a két kocsi közé esett és az 
esés következtében a testén súlyos sérülése-
ket Bzenvedett. 

— Beiratkozások. A csiksomlyói róm. 
katli. főgimnáziumban  a beiratások az I—III. 
o.-ba folyó  évi julius hó 1—5. napjain lesznek. 
A beiratási dij 2 kor. A beiratáshoz iskolai bi-
zonyítvány, keresztlevél és ujraoltási bizonyít-
vány szükséges. 

— Egy német átirat visaontagságai. 
A kisszebeni 5. gyalogezrednél meghalt Fehér 
Lajos mártonfiilvi  illetőségű közlegény. Mikor 
Fehér özv. édesanyja a szomorú esetnek hírét 
vette, megkérte az elöljáróságot, hogy kérje 
ki az ezredtói a legény ingóságait. Ez meg is 
történt, csak német nyelvű irás volt hozzája 
mellékelve. A mártonfalvi  jegyző nem habo-
zott, az átiratot szépen beiktatta, ámde tartal-
mát noha tud németül, tudomásul nem vette; 
ellenben felterjesztette  s fószolgabirósághoz, 
hogy az hivatalból a kisszebeni ezred költsé-
gére forditassa  le, mivel ó nem köteleB néme 
tül tudni, elleuben az ezredek a magyar ható-
ságokkal magyarul kötelesek levelezni. A nyír-
egyházai főszolgabírói  hivatal se volt rest és 
szépen továbbította az iratot az alispánhoz 
csakhogy ó nemíforditotta  le, hanem felküldte 
a belügyminiszterhez, hol végre hosszas vi 
szontagsága után átültették magyar nyelvre az 
átiratot. 

— Gazdasági monkásközvetítés. A 
főldmivclésügyi  miniszter még a tavasszal ren-
deletet intézett a törvényhatóságokhoz az en-
gedelem nélkül való munkásközvetitésról. A 
rendelet kiadására az adott okot, hogy több 
törvényhatóságban olyan ügynökök, akiknek 
erre semmi joguk nem volt, üzletszerűen fog-
lalkoztak, különösen külföldi  gazdaságok ré-
szére gazdasági munkások közvetítésével. Ez 
az eljárás pedig a gazdasági munkásközveti-
tés szervezéséről kiadott rendelet értelmében 
kihágás, mely 15 napig terjedhető elzárással 
és G00 koronáig terjedő pénzbüntetéssel bün-
tetendő. A miniszter imént említett rendeleté-
ben felszólította  a törvényhatóságokat bogy 
fordítsanak  különös figyelmet  a gazdasági mun-
kásközvetitéa ügyére, és a kihágások meg-
torlása végett hivatalból indítsák meg az el-
járást. A főváros  tanácia most utasította a 
kerületi elöljáróságokat, hogy adandó esetek-
ben a miniszteri rendelet értelmében járjanak 
el. Megjegyzendő, hogy a rendelet értelmében 
az a muukás. aki a vele együtt szerződni kí-
vánó munkásokat összegyűjti és a munkás-
csoporttal együtt maga is munkát vállal és 
tényleg teljesít is, nem követ el kihágást 

— Önműködő telefon-bekaposoló. 
Amerika hadat ilzeut a telefonos  kittasazonyobaak. 
Cgikágóbaii egy élelmes amerikai feltalálta  ugyanis 
az ümuiiküilő telelon-bekapcsolú készüléket, amely 
fölöslegessé  tette a telefonos  kisusszonyokat. Az 
Az érdekes készülék a következőképp működik. 
Mimién előfizetőnek  a telefonja  mellett egy lullii vú 
készüléke van, uuielynek segítségével önmaga kap-
csolhatja össze magát azzal, akivel beszélni akar. 
A készüléken számozott bilentyük vanuak, 0—9-ig 
terjedő számokkal. Az összekapcsolás ugy történik, 
liogy a felhívó  oz illető billentyű megnyomása ál-
tal önmaga állítja össze a felliivaudó  egyén tele-
fonszámát,  amely számok azutáu automatikusan a 
telelbu-középpontban is lenyomódnak. Ha például 
valaki a 325-ös telefonszámmal  akarja magát össze-
kapcsolni, nem kell egyebet tenni, mint a billen-
tyűkön a H-as, 2-ös és 5-ös számokat lenyomnia 
és a mellette levő csengővel csengetnie. Ez eset-
Den a csengő közvetlenül az illető számú eldtize-
tőuél l'og csengetni. Az esetben pedig, Ita a felhí-
vott számú előfizető  mással beszélne, a készülék 
egy sajátságos zúgással maga adja ezt tudtára a 
felhivónak.  Ez a zúgás egyszersmind megakadá-
lyozza azt is, hogy valaki másnak a telefonbe-
szélgetését meghalgathassa. A készülék kitűnően 
bevált és Csikágoban jeleiüeg húszezer előfizetőre 
van berendezve, amelyet a tömeges ujabb előfize-
tések folytán  rövidesen a kétszeresére fognak  emelni. 

— Záoslósientelésl ünnepély. A kézdi-
vásárhelyi függ.  és 48-as kör fennállásának  10 
éves évfordulója  alkalmából 1908. évi junius 
hó 28-án zászlószentelési ünnepélyt rendez. 
Az ünnepség sorrendje: 1. Junius bó 27-én 
este 7 órakor éB juniús hó 28-án reggel 9 óra-
kor a vendégek érkezése, fogadása  és elszállá-
solása. 2. 6. órakor a tűzoltó zenekar ébresz-1 
tője. 3. Fél 9 órakor gyülekezés a független-
ségi kör előtt éa a zászló átvitele diszmenetben 
a főtéren  felállított  sátorhoz. II. Fetazentelési 
Ünnepély. 1. Hymnusz. Énekli a közönség. 2. 
Megnyitó beszéd, 'mondja: Biró Lajos fógimn. 
tanár, függetlenségi  köri titkár. 3. Zászló anya 
felkéri  az egyházak képviselőit a zászló szen-
telésl és felavatási  aktus elvégzésére. 4. Nagy-

ságos Balázs Ferenc, kézdiorbaii kerületi róm. 
kath. fóesperes  a zászlót felszenteli  éB Nagy-
tjszteletli Szabó Jenő ref.  lelkész felavatja  5. 
Enek: ref.  dalkör. 6. Alkalmi óda. Irta: Gás-
pár István főgimn.  tanár, a függetlenségi  kör 
tiszteletbeli elnöke, szavalja: Kicsid Aárpád 
műegyetemi hallgató. 7. Ünnepi beszédet mond : 
Dr. Ráth Endre országgyűlési képviselő. 8. A 
A záHzló anya feltűzi  szallagját a zászlóra éa 
megkezdi a szög beveréat 9. A koszorús párok 
nevében rövid beszédet mondanak: Csiszár 
Annuska és Nóvák Bogdán. 10. Szegek beve-
rése. 11. Ének: ref.  dalkör. 12. Id. Török Sán-
dor, a függetlenségi  kör elnöke a zászlót át-
veszi megőrzés végett. 13. Szózat: énekli a 
közönség. 14. A zászló elhelyezése a kör helyi-
ségében. III. Díszebéd délután fél  2 órakor a 
Vigadó nagytermében, egy teríték ára 5 korona. 
IV. Este 8 órakor táncmulatság a Vigadó nagy-
termében a Zászló-alap és a Kossuth-szobor 
javára. Helyárak: Páholy 5 korona. Család-
jegy 3 korona. Személyjegy 1 korona 20 fillér. 
Karzatjegy 30 fillér.  Jegyek előre válthatók 
Turóczi István könyvkereskedésében. FelÜlfizc-
téseket a jótékonycél tekintetében köszönettel 
fogaduuk  es hirlapilag nyugtázunk. Dr. Ráth 
Endre, országgyűlési képviselő, végrehajtó bi-
zottsági elnök. Benczik Géza, a rendezó-bizott-
ság elnöke. Bíró Lajos, a rendező-bizottság 
elnöke. Zárug László, péuztáros. Jegyzet: 1. 
Az Ünnepélyt kedvező idő esetén a főtéren, 
ellenkező esetben a Vigadó nagytermében tart-
juk meg. 2. A vidéki vendégeket, amennyiben 
a diezebéden résztvenni óhajtanak, kérjük, hogy 
ezen szándékukat junius hó 23-ig a bizottság-
nál jelentsék be. 3. A rendező-bizottság szállás-
ról is gondoskodik, kik e szándékukat junius 
26-áig bejelentik. 

— - • Hargitai fürdővendégek  névsora 1008. 
junius 8-tól, juniufl  16-ig. Horvátii Mózes Parajd. 
Kálmán Mártou Parajd. Ityés Ferenc Parajd. Bencz 
Jáuos és neje Homoród-Keméuyfalva.  Lőrincz János 
és neje Szeutegy házasfalva.  György Jánosué, Vass 
Ferenc, Szabó Lajos, Vass lstvánné, Nagy Sándor, 
Szabó István, Káló Dániel és neje, liencze István, 
Vass József  neje és leánya, Buucze Mihályné és leánya. 
Koncz András és neje, Gergő Lajosné, Hencze Pál 
és neje, Koncz Mózesué, Lőrincz József  és neje, 
Hencze Márton, Szabó István tia és leánya Homorod-
Kemény falva.  Tamás Márton Oroszliegy. Barabás 
Márton Szépviz. László Albertné és tia,László Ferenc 
Kandó Róza Szentkirály. László Jáuos, László Pál, 
Telukfalvy  Mózes, Pál Antainé, Balázs Istváuné, Ti-
bád. Bojér istváuné, Bálint Mózes Hoiooród-AbaUlvu, 
Duga Lajos, Bálint lstvánné Oroszhegy. Uolló Péter 
Taplocza. Kovács János, Hajdú M ó z e s , Pál Máté, 
Tamás Istváu, Tamás Agostouné, GyörfTy  lstvánné, 
Kovács Jánosné Oroszhegy. Tanko Fülöp és ueje 
Gylmesközéplok. Kuna Péterné Szépviz. László Pálné 
Abafalva.  Kiss Imre, Fodor Pál, Dobos Árpád, Máté 
Imre Csikrákos. Nagy Pál Homoród-Kemény falva. 
Triszkut Ferencz Homoród-Abalalva. Imre Lajos, 
Vörös Ignác, Vörös lmréné Vacsárcsi. Kuna János 
Szépviz. Péter Lajos, József  Zakariás Kápolnásfalu. 
Bajkó Istváu Gyegyó-Ditró. Ambrus András, Bodor 
József  Gyimesfelsölok. 

— Pályáa&ti hirdetés. A kolozsvári m. kir. 
gazdasági akadémia igazgatósága az 1908—1909. tanév-
ben betöltendő 14 állami alapítványi ösztöndíjas (in-
gyenes) helyre ezeunel pályázatot hirdet. Ezek a 
helyek a2 akadémiába belépő I-ső éves hallgatóknak 
vanuak elsősorban fentartva  és azokat az alapítvány 
értelmében kizárólag csak az erdélyrészi megyékbeu 
és a volt „kapcsolt részekben", azaz a volt Kr aszna-, 
Közép-Szolnok- és Zárándmegyékben és Kővárvidé-
kén) született, iskolai tanulmányaikat jó sikerrel vég. 
zett, vagyontalan ifjak  nyerhetik el. Az ösztöndíj 
áll; teljes élelmi ellátásból és lakásból az akadémiai 
konviktusban fűtéssel  és világitással, âşynemOekkel 
és ezek mosatásával és betegség eseteu ingyenes 
gyógykezelésből. A bélyegmentes folyamodványhoz 
melléklendő: 1. Iskolai bizonyítvány legalább 8 gim-
náziumi, 8 reáliskolai osztály érettségivel történt 
bevégzéséről, vagy a kereskedelmi iskola (akadémia) 
végbizonyítványa „jeles" érettségivel. 2. Keresztelő 
levél a születési hely igazolására. 3. Szegénységi 
bizonyítvány (melyet a főszolgabíró,  illetőleg a város-
ban a rendőrkapltáuy láttamoz). Melyben felsorolandó: 
folyamodó  neve, szüleinek állása foglalkozása,  ellá-
tatlan testvéreiuek száma, szüleinek, vagy esetleg 
folyamodónak  vagyoni állapota, vagy jövedelme, az 
adóösszeg, melyet a szülők, vagy esetleg a folyamodó 
fizet.  4. Orvosi bizonyítvány az egészséges, éj) test-
alkat és a hiiulŐ ellen való védoltás igazolására. 5. 
Szülői vagy gyámi nyilatkozat arról, hogy a folya-
modó részére a szükséges ©9 az első évben körülbe-
lül 127 koronára menő összes dijakat lefizetik  és a 
folyampdó  egyéb szükségleteiről (taneszközökről, 
ruházatról, szükség esetén tűzoltó zubbonyról) kellő-
leg gondoskodnak. A folyamodványban  felsorol*n-
dók még: a folyamodó  illetőségi helye, szüleinek 
állása, tartózkodási helye, testvéreinek száma és kora, 
továbá, hogy árva-e, vagy nem. A folyamodványokat 
a főldmivclésügyi  m. kir. Miniszter Úr O Nagyiuél-
tóságához címezve, f.  év julius hó 15-élg, a m. kir. 
gazdasági akadémia Igazgatóságához — Kolozsvár — 
kell benyújtani. Az akadémiábá felveendő  hallgatók 
beiratkozási ideje október 1-tŐI 8-álg tart. Az aka-
démiai „Éitesitőf  kívánatra megküldi az Igazgatóság. 

— A dán parasst-egyetemek. Grondtvig Mik-
lós Frigyes dán történetíró és bölcsész agyában szü-
letett meg az a gondolat, hogy a népet a népiskola 
után Is tanítani és nemesebb emberi és nemzeti életre 
nevelni kell. 15—21 éves kor az Idő, mikor az ifja 
lelke kialakulóban van, ezt az Időt kell tehát fölhasz-
nálni a nép müvelésével foglalkocókuak.  És Grundt-
vig addig agitált terve érdekében, mig VIII. Keresz-
tény dán király elrendelte, hogy Sorőben a kir. aka-
démiával kapcsolatban, Gruodtvlg eszmélnek alapján, 
megfelelő  nép-főiskolát  szervezzenek. De a király 
meghalt, mielőtt rendeletét teljesítették volna, utódja 
pedig nem akart a köznép fölvilágosltásáról  seiumít 
sem tudni. Gtandtvig barátja és essméiuek lelkes 
híve, Flor tanár erre 1844-ben magánvállalkozás ut-
ján megnyitotta Éssak-Schleswlgben, Röddlngben sz 
első dán nép-főiskolát.  Majd néhány gazdagabb férti 
támogatásával Kold Kristen épített 1851-ben ilyen 
Iskolát és egyelőre tizenöt parasztfiat  vett be az 
Iskolával kapcsolatos internátusba, csekély havi dij 
mellett. A benlakás Kold iskolájában nem a szokásos 
módon volt berendezve. Hasonlított egy parasztcsa-
ládi élethez. Kold, mint s parasztcsafáa  feje,  min-
dig együtt volt növendékeivel. Együtt érkezett éa 
dolgozott velük. Nem könyvekből tanította, hanem 
élőszóval adott elő mindent. 1854. előtt a paraszt-
egyetemek tanulóinak száma nem volt több 200-nál. 
1854-től 1864-ig az évi átlagos szám fölemelkedett 
400-ra, 1851-ben a din törvény hosás la 4000 koronát 
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uavaxott meg céljairt, a mely Összeg 1860-lg 20.000 
koronára emelkedett 1864-ben, a D4nl4m nézve sze-
reucsétlen schleswig-holstelni bábom mcggyAzte ax 
ország vezetőfértíait,  hogy a nemzet csak agy szed-
heti magát Ismét Ossce, na a népet u eddiginél lel-
kesebb és energikusabb munkásságára nevelik. Na-
gyobb mankásságra pedig csak szellemileg fejlettebb 
uép képes. Ezért egy csoport, többnyire teológus 
liatalember, kivétel nélkül Üruodtrig eszmélnek híve, 
a nép küzé ment, hogy a hol alkalom kínálkozik, 
népegyetemet állítsanak. £ fiatalembereket  a kormány 
is támogatta anyagilag, a mennyiben as eddigi 20.000 
korona állami segítséget 40.000 koronára emelte 101. 
Ily módon 1865-Öl 1B75-Íg 60 Uyeu nép-főiskola  ke-
letkezett és a tanalók évi átlagos száma Is 3000-re 
emelkedett. A nyolcvanas évek közepe után ez ez 
átlag 6000-rc emelkedett. A nGvendekek túlnyomó 
nagy töhbségo íöldmlveld parasztok gyermeke volt 
én pedig parasztgazdáké * löldmiiukásoké. Igen sokau 
voltnk közöttük néptanítók és falusi  szatócHok vagy 
liáaalók gyermekei is. A várowi elem nem igen veszi 
igénybe ez iskolákat. A dán falusi  parasztok közül 
ez idő szeriut miuden ötödik, vagy hatodik ember 
egy ilycu nép-tiulskola növeudéke volt. A uép-főis-
kolák jelenleg élö végzett növendékeinek számát 
átlag 120 000-re teszik. L)c látszik Is hatásuk a dán 
parasztság életében. A híres dán tejszövetkezetek, 
lerinelö-, elárusító* és kontrolegyesületek elöljárói 
65 százalékukban ez iskolák végzett növendékei közül 
kerültek kl. Hogy L>áula parasztsága aránylag rövid 
Idfi  alatt az anyagi jólét és HZ erkölcsiség olyan ma-
gas fokára  emelkedett, a minőre egyetlen mas nem-
zet parasztsága sem, azt e főiskolák  uevelÓ hatásá-
uak tulajdoníthatják mindazok, kik az ujabb időben 
a dániai társadalmi és gazdasági viszonyok helyszinéu 
vuló tanulmáuyozásával foglalkoztak  hz Iskolák szer-
vezete, módszere és nevelő eljárása főbb  vonásokban 
a következő: Télen november elsejétől április elsejéig 
a tiuk számára van nyitva az iskola. Ekkor ezek 
liozu mennek, hogy atyjuknak uyárl munkákban se-
gítsenek. Május elsején megkezdődik a leányok nyári 
iskolája és tart öt hónapon át, az ősz kezdetéig. 
Miuden iskolában az Igazgatón kívül két tauitó vau. 
A leáuyiskolában még egy tanítónő is. A növendé-
kek az iskolai épületben együtt laknak az igazgató-
val és csuládjával. Ez Iskolázási rendszer cgyátalán 
nagy súlyt vet arra a nemesítő és nevelő hatásra, 
a mely a tauité és a növeudék miudennapos ériut* 
kezésenek eredménye szokott leuui. Átlagos ára cí 
iuternátusokbau a havi ellátásnak 30 korona szokott 
lenni, a melyben benne VAU a tandíj is. Az Ukolát 
vallásos szellemben vezetik. Grilndtvig eszméiuck 
megfelelően  ez Iskolákban a tanitás főtárgya  a tör-
ténelem és pedig a fogalom  legszélesebb értelmébeu, 
belevonva a skandináv mitológiát és hltiuoudát, a 
politikai, az egyházi és az általáuos müzelödés törté-
uetét is. Azutáu következik, miut a törtéuelemmel 
teljesen egyeurangu tantárgy, a költészet éá pedig 
elsősorban a dáu költészet, miut föeszköze  az érzelem 
nemesítésének és az emberi élet kérdései Iránt való 
érdekeltésuek. Ezt követi a népdalok és hazatius 
szellemű énekek dalolásn. Az oktatás uem könyvből 
történik, hanem szóbeli. Nem Iskolaszerű, huncut 
elbeszélésen és beszélgetésen alapuló. Célja, hogy a 
növeudékekbeo az olvasás vágyát fölkeltse.  E vágy 
kielégítésére miudeu iskolábau jól megvállogatott 
iskolui könyvtár vau, a melyet a növendékek az igaz-
gató és a tanítók felügyelete  alatt szabadou és tet-
szés szerint haszuálhatuak. A Uruudtvlg szellemébeu 
megalakult dáu népiskola eredetileg törtéuelem-költó 
érdeklődést ébresztő, érzület- és goudolkodás- neme-
sítő Iskola volt. Idő folytán  azonban néini változást 
szenvedett, a inenuyiben ismeretanyagokat is kezdett 
tantervébe a tudás gyarapításának céljából fölveuui. 
Első sorbau az érzelem és gondolkozás nemesítése 
mellett kezdett súlyt fektetni  az Írás-olvasás és szá-
molásban való jártasságon kivUl arra Is, hogy alkal-
mat nyutson bizonyos ügyességek megszerzésére. 
Megismertetik iskolákbau a uöveudúkeket a dáu 
alkotmányjoggal, a polgári kötelességekkel és jogok-
kal, a városok és a községek közigazgatásé uak szer-
vezetével. Mindazzal, a mire a dán földiuivelóuck 
szüksége van, hogy polgári jogalt öntudatosan gya-
korolhassa és kötelességeit kellően teljesíthesse. Es 
miután a természettudományi Ismeretek szükséges-
ségének érzete napról-uapra terjedt, ezeket is bevou-
ták tantervükbe ez Iskolák. Nevezetesen a természet-
rajzot és a vegytant, a melyek legközvetlenebb kap-
csolatban vaunak a földin  íveléssel. Tekiutélyes hely 
jutott ez oktatásban a testgyakorlatokuak is. Majd-
uem miudeu Iskolábau jól felszerelt  tornaterem is 
van. A tanulók az intézeti mühelybeu maguk kés/.i-
lik eszközeiket s Igy kézügyességre is szert teszuek. 
E népiskolák között különálló és sajátságos helyet 
loglal el az askovl iskola, a mely 1878-ban valóságos 
egyetemmé lett a többi népiskola között s a melyben 
tîrundtvig eszmél oly formán  öltöttek testet, miut azt 
u negyvenes évek végén a sorői kir, akaeémlával 
kapcsolatosan VIII. Keresztély király akarata meg-
valósítani. Ez Iskolában csak olyau növeudékeket 
vesznek föl,  u kik már valamely más aJsóbbraugu 
népiskolát elvégezlek. Ez lakol* Is két részből alt. 
Egy téliből tiuk és egy nyáriból leányok számára. A 
tanlolyam két egymást követő téli, vagy nyári öthó-
napos félévből  áll. Tuntárgyak: dán nyelv és iroda-
lom. Német és angol nyelv. Történelem és pedig 
skandináv és világtörténelem. Statisztika. Földrajz. 
Természettudományok. Mennyiségtan. Egészségtan. 
Jtajz és testgyakoélat. E tantárgyak nem mludauuyl 
an kötelezők. A növendékeknek joguk van köztük 
választani. A tanítás módszere előadás és beszélge-
tés. E főiskolán,  elleutétben a többlekkel a növen-
dékektől több magánszorgalomból való készülést kö-
vetelnek. Ebben a népiskolában az Igazgatón kívül 
16 tanár és két ténltónő működik. A nyári három 
hónaban a tanárok fiatal  népiskolai tauitók számáru 
államilag segélyezett tanfolyamot  tartauak. E népis-
kolák száma jóformán  évről-évre változik. Az állam 

L.-i.. _.«... .!_ BL.» támogatás fejé-
k csupán au-
raiként hasz-

nálják föl  az adott támogatást. Á nyújtott segítség 
már tiz évvel ezelőtt 300.000 koronára rúgott. Ebből 
120.000 az Iskolaknak jut, 180.000 pedig a szegényebb 
tamiloknak ösztöndíjul. 

— Nyil&tkos&t A „Csíki Lapok" junius 
hó barmadiki számában .Rákóczi ós — szumár-
verseny* cim alatt közzétett igénytelen cik-
kemre a „Cdiki Lapok" mult heti Bzámában 
Mátrai Igoác Aláírással válás* jelent meg. 

Igazán elhittem volua, hogy a cikket 
Mátrai Ignác órásmester ur — szerkesztette 
— de tudomás >mra jutott, hogy Mátrai Ignác 
ur ártatlan a válasz megiráaában, s csak a fele-
lősséget volt szives elvállalni. 

Minthogy Mátrai Igoác úrral semmiképen 
nem vitázhatom a felől,  hogy neki van-e jobb 
ízlése vagy nekem, a válasz szerkesztőjét von-
tam felelősségre,  aki nekem a legmesszebb 
menő elégtételt nyújtotta s a válasz közzé-
tételét maga is elítélte. 

Ezek után a Mátrai ur girőjával van sze-
rencsém nem törődni. Dr, Végh  Elemér. 

KÖZGAZDASAG. 
A „H.rme»" Magyar ÁltaUnoa VéltóOalat Héu-
Ténytánaaát, Bndapaat, heti Jelenten a tóaade-

forfalomrol  éa a péDipimoróL 
Badapmt, 1906. )unlns 18. 

A tőzsde Irányzata a lefolyt  héten éppen 
nem volt kedvező, aminek fóoka  főleg  abban 
kereBendő, hogy nz Idei termés kilátásait pes-
simistikuson Ítélik meg, dacára annak, hogy 
egyea vidékekről a vetések állásúról határo-
zottan kedvezd jelentések érkeznek. A — lian-
gulntot azon körülmény sem javította meg, 
hogy a magyar kormány a Magyar általános 
hitelbankkal, mint a Kosthschild consorţium 
képviselőjével 128 millió korona járadék átvé-
telére vonatkozólag megállapodást létesített és 
hogy a pénzviszonyok javulása tartósnak bizo-
nyul. — Hz utóbbi tekintetben megeinlitjlik, 
hogy az osztrák magyar banknak legutolsó 
kimutatása a státusnak ujabb lényeges meg-
erősödéséről tanúskodik, és hogy a német 
Kelchsbank éppen ma tartott illést, melyben a 
kamatlábnak 4', ,-ra való leszállítása határoz-
latott el. — Nagyon valószínűnek mondható 
azonban, hogy az olcsó kamatláb különösen a 
befektetési  piacra előbb utóbb sziliírditólng fog 
hatni és hogy azon nagyobb szabású megren-
delések, melyek a beruházási törvényből kifo-
lyólag a hazai iparvállalatok nagy részére 
vonatkozólag tárható, az iparvállalati részvé-
nyek átalakulására nézve stimuláló hatást fog 
gyakorolni. — Egyelőre a budapesti téglu-
papirok iránt mutatkozott némi érdeklődés, 
miután a munkásházak építésére irányuló nagy-
szabású terv keresztülviteléből kifolyólag  a 
téglagyárukra nézve nagy hasznot remélnek, 
mig u gépgyári és vasértékek, dacára az ide-
tartozó vállalatoknál is várható nagyobbmérvll 
foglalkoztatásnak,  még el vannak hanyagolva. 

A forgalom  részleteiről nem igen vau 
beszámolni valónk, miután csak nagyon szlik 
keretekben mozgott a tózsde Üzlete és enné! 
fogva  lényegesebb árfolyamváltozásokról  sem 
tehetünk jelentést. 

4ő2—908. vgh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt birÓBági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-e. 103. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. 
évi V. 4(14. és 409 számú légzése következ-
tében dr. Kuplerstich Ármin ügyvéd által kép-
viselt, a sepsiszentgyörgyi Magyar Gazdák 
Értékesítő Szövetkezete és l'utsch testvérek 
bécsi czég javára Fejér Lajos csikgyimesbükki 
lakos ellen 350 korona 55 fillér,  197 korona 
G7 fillér  s jár. erejéig 1908. évi május hó 30-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt  és 1430 koronára becsült következő 
ingóságok, ingóságok, u. ni.: 1 féderes  kocsi, 
2 ócska Bzekér, 2 ló és 1 Wertheim-szekrény 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir já-
rásbíróság 1908. évi V. 4G4—3 számú vég-
zése folytán  350 korona 55 fillér  és 197 ko-
rona (i7 fillér  tőkekövetelés, ennek a végre-
hajtási jegyzőkönyv Rzerinti eddig összesen 
123 korona 1G fillérben  bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig végrehajtást szenve-
dett lakásán CRik-GyimesbUkkben, esetleg Csik-
szépvizen leendő eszközlésére 1008 évi ju-
Ilus hó 0-iK napjának delelőtti 0 oraja 
határidőül kitUzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivntnak meg, 
hogy az érintett ingóságok a 1881. évi LX, 
törvényezik 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, nziik-
ség esetén, becsáron alul is el fognak  adatni 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-u értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi junius hó 
18-ik uapján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajló. 

512—908. ki eiárn. 
Faeladási hirdetmény. 

Vacsárcsi község „Csorgó" nevű 
erdejében törzaenkinti bemérés utján 
14340 köbméterre becsült lúczfenyó 
haszonfa-tömeg  értékesítése czéljából 
folyó  évi julius hó 4-én délután 2 óra-
kor Vacaárcsi községházánál nyilvános 
szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

Kikiáltási ár: 86,500, azaz nyolcz-
vanhatezerötszáz korona. 

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

adatni nem fog. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül, télen nyáron kitér-
melhetó. Jókarban levó mezei ut vezet 
uz erdőtől a csikszentmihályi állomásig, 
mely tói mintegy 10 kilométer távolságra 
fekszik. 

Az árverési és szeződési feltételek 
és a becslési kimutatás megtekinthetők 
» csikrákosi körjegyzői irodában. 

Az e l ö l j á r ó s á g . 
Vacaárcsi, 1908. junius 2. 

Ménya Antal s. k„ Bíró Kálmán s. k„ 
körjegyző. 3—3 lióznégi biró. 

461-1908. végrh. azáin. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a sopro.ii kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 143 5. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Berényi Leo budapesti ügyvéd 
által képviselt Ulum és Társa budapesti czég 
javára Mihelyes Károly csikgyimesi lukos el-
len 250 kor. s jár. erejéig l'J08. évi május hó 
25-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 1359 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m : bútorok, ruhaneműik, 
ágyuemüek, vagyis mindazok, mik a végre-
hajtási törvény 51. {j-ába bele nem ütköznek, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 548/2 számú végzése foly-
tán 2o0 kor tőkekövetelés, ennek 1897. évi 
augusztus hó 9. napjától járó 5"/0 kamatai1 /a°/0 váltó díj és eddig összesen 201 kor. 32 till.-ben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
a csikgyimesi m. kir. vasúti állomás raktárá-
ban, hol a fent  nevezett ingók lefoglalva  van-
nak leendő eszközlésére 1008. évi julius hó 
3 napjának délelőtti íel 12 óraja határ-
időül kitUzetik és uhhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
ériutett ingoságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szUkség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felUlfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
uz 1881. óvi LX. t.-c. 120. §. értelmeben ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi junius hó 
17-ik napján. 

Molnár Sáador, 
klr. blr. végrehajtó. 

O Haszonbérleti hirdetmény. C 
Szolnok város határában 

fekvő  körOlbelől 1100 hold, a 
mely 3 nagy parcellából áll 
és a melyben 400 hold kitűnő 
rét foglaltatik,  1909. október 
1-től kezdődőleg szabad kéz-
ből haszonbérbe adatik. ::: 

Az egyes részek kfilön  is 
adhatók haszonbérbe. Ajánla-
tok a Báró Steiger-féle  ura-
dalmi számtartósághoz Szep-
tenczujfalura,  u. p. Nyitra-Lu-
dány küldhetők.::: 

180 — 1908. S'.áin. 
Árverési hirdetmény. 

Csikcsomortdn közbirtokossága ré-
Bzéröl közhírré tesszük, hogy a neve 
zett közbirtokosság tulajdonát képező 
és Suleza-völgyére hajló Kövessurok 
erdórész mintegy 35 kat. hold kiterje-
désű területen levő és 25588 5. ma-re 
becsült lucfenyő  huszonfu  eladása iránt 
Csikcsomortán községházánál 1908. évi 
junius 27-én délelőtt 9 órakor 
zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött uyilt 
szóbeli árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184,185 koronu (egy-
száznyolcvannégyezer egyszáznyolcvau 
öt) korona. 

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

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat 
pénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapiiral látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

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

lésre vonatkozó közelebbi adatok a 
csíkszeredai m. kir. erdőgondnokságnál 
és a közbirtokosság elnökénél megte-
kinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai m. kir. erdőgondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. április 9. 
Pálffy András, Ferenez János, 

bírt. jegyző. bírt. llnuk. 

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-An délelőtt 8 órakor fog  meg-
tartatni. 

Kikiáltási ár 1&761 korona 07 flll. 
Bánatpénzül ezen összeg 10 szá-

zaléka készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban az írásbeli ajánlat mellé 
csatolaudó s az ajánlatnak tartalmaznia 
kell, liogy az ajánlattevő az építési és 
szerződési feltételeket  ismeri s azoknak 
ţnugilt aláveti. 

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

Építési és szerződési feltételek,  va-
lamint részletes terv és költségvetés a 
csiksztmiklósi körjegyzői irodában meg-
tekinthetők és lemásolhatók. 

A képviselőtestület fentartja  ma-
gának 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, 

3—3 körjegyző. 

HIRDETESEK 
olcsó érszámitéa mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

8z. (140— 1SÜ8. kj. 
Árverési hirdetmény. 

Alólírott elójáróság közhírré teBzi, hogy 
a Csikszentmihály község tulajdonát képező, 
Gyimesközéplok község területén levó .Kápol-
na" patakba nyúló a csikszentmihályi 1246. 
és 1247. számú tljkvben A + 12123/8., 12123/9. 
hrez.-mok alatt foglalt  tljkvileg 183 kat. hold 
terliletU ingatlan Csikmegye törvényhatóságá-
nak 4528—908. iii. számú határozatával adott 
engedély alapján 1008. évi junius hó 28-án 
délelőtt 8 órakor a helyszínén Csikszent-
miliály község képviselő testületének kiküldött 
bizottsága által egy tömegben, vagy a kijelö-
lendő párcellákban nyilvános szóbeli árverésen 
n legtöbbet Ígérőnek elfog  adatni. 

Az árverési feltételek  Csikszentmihály 
község házánál megtekinthetők. 

('sikszentmihály, 1908. évi junius hó 20-án. 
Pál Dónea, Konoa Dénes, 

k. Jegyiú. k. biró. 

Sz. 2152 -908. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvárinegye felcsiki  járásához tai-
tozó Csiktaplocza nagy községben a 
községi jegyzői állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s . 
1600 korona évi fizetés,  természet-

beni lakás, a felmerülendő  fuvar  és 
uapi dijakat esetenkint a község pénz-
tára hordozza, s a magánmunkálatokért 
szabályrendeletileg megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy szabálysze-
rűen felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám folyó  évi junius hó 28-ig 
nyújtsák be. Határidő után érkező pá-
lyázatok figyelembe  nem vétetnek. 

A választást Csiktaplocza község-
házánál, folyó  évi julius hó 1-én d. e. 
9 órakor tartom meg. 

Csíkszereda, 1908. junius hó 12-én. 
Beeze Imre, 

2—2 fóuolgablró. 
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í Hazai gyár tmány! K i t ű n ő m u n k a ! 

MAYER G É P G Y Á R 
VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOIWBflTHEIlY-BÜOflPEST Vl. kerület. Váczi-körút 61. sz. 

Benzinlokomobil cséplőszereivények. Slabii benzinmotorok 
Szivógáz motorok faszén-,  koksz és anlraczit fűtésre.  120 

Hl'.-ig. — Malomépitészet. — Szaba-
dalmazott hidr. borsajtók, olajprések 
s mindennemű gazdasági gépek. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a tramway elágazásánál) bel- és külföldi 
::::márványból farugtutok  és csiszoltatok :::: 

BŰTOR-MÍRVfijlYliAPOKAT 
ÉS S U E Í I i É K E K E T 
Továbbá niktáron tarlók: (Jráuit, 
Sieuit, Labrador és Andesyt kemény 
közetu síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind elsó kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — (ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zámfordulni,  mert ez által nagy meg-

takarítás érhető el. — Szives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . N A G Y J Ó Z S E F 

• • • • • • 

I 

A hatalom és á r ta t lanság keverékei az 
Â&SA BITALXf  E íKKÉM , « . «sa i fees.  S® «L 
á X B A S I V á J t l E E Í E E Í S a i S a 4 P ? A í í & s a £ Í £ O E , - f i i . 

• & 8 A B í V A I ^ T E J K k J s M H Q ^ e ^ O E « a l M e r . ă Q í i l . 

hatása gyors és állandó. — Ur. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására, a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után in, rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos Bzakértók véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pedig a krémre kitUnóen tapad és nz arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 iiappant, 2 hSIgyport bérmentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

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

4 2 - ö a 

974-908. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott község elöljárósága köz-
hírré teszi, hogy Csikszentkirály község 
és közbirtokosság tulajdonát képező 
mintegy 10,000 kat. hold mező- és erdő-
területnek vadászterülete o egymás-
után következő évre 190H. évi julina 
hó ír. én délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni a leg-
többet Ígérőnek. 

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

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

Cseh Károly. Simon Ádám, 
jegyző. 3 - 3 

» > H » > « > « 

Ü a l e t e m folyó  évi o k t ó b e r h ó 1-tól 
K a p u - u t o a 46. ss. a l a t t n y í l i k meg . 

Van szoreucsém a t. közönség b, 
tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a o , 
L e n s o r 20. H á m a l a t t ' i d e i g l e n e s e n 

SZÜCSN|ÜNELYT 
n y i t o t t a m , hol kizárólog s a j á t k é s s l t -
m é n y ü luiudennemü nó i g a l l é r o k 
(boák) k a r m a n t y ú k (muífok),  s s ő r m e , 
k r i m m e r és s s ő v e t s a p k á k a legújabb 
divnt után ti legolesóbb ár tik mellet t 
baplintók. 

IJgy a fővárosban,  miut a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
abbau a kellemes helyzetbe ju t ta tnak, 
hogy a legmesszebb meuő Ízléseknek 
ti legponiosubbau és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés utáu eleget 
tudok tenni. 

A fent  említet teken kivttl készítek 
a legujubb divat után mindennemű 
s s ő r m e , nÖI és g y e r m e k - k a b á t o k a t , 
figarók  és p a l e t ó k a t , egyszóval e 
szakmához tartozó összes c/.ikkeket 
leggvorsubban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett . 

Úgyszintén elvállalok b e b e l e l é -
s e k e t , p r é r a e s é s e k e t , j a v í t á s o k a t és 
á t a l a k í t á s o k a t . 

Náliitn vásárolt szörmcáruk d í j -
m e n t e s e n t l ss t i t t a t n a k . 

Hrcscs pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló t isztelettel 

4 2 - M 
Weiszfeiler  Sándor, 

pipere-sznos. 

Vidék i m e g r e n d e l é s e k a l eggyor -
s a b b a n l e s s n e k e s skösö lve . 

E <SY PARAB 3 ÉS FÉL ÉVES 
TENYÉSZKÉPES BIVALBIKA 

e ladó . — Bővebb felvilágosítás-
sal szolgál e lap kiadóhivatala. 

MEGHÍVÁS 
A CSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ 
BIRTOKOSAI SZÖVETKEZETÉNEK 
Tusnádffirdőn,  1908. junius 29-én 
délelőtt 11 órakor megtartandó 

RENPES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TÁRGYAI: 

1. Az 1907 évi mérleg, nyereség-
es veszteség számla előterjesztése. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése 
és nz igazgatóságunk és a felügyelő 
bizottságnak a felmentés  megadás». 

3. Az igazgatóság előterjesztése a 
fürdőigazgató,  orvosi. UgyéBzi, tit-
kári és írnoki állás betöltésére vonat-
kozólag és ezen állások választás 
utján leendő betöltése. 

4. Hsetleges indítványok. 
Tusnád fürdő,  1908. junius 14-én. 

KÁLLAY UBUL, 
elnök. 

Kitűnő zamatu, csakis ha-
vasi málnából és legiisztább 
kristály-czukorból készült 

M Á L N A S Z Ö R P Ö T 
ajánl a „Szépvizi Gyógy-
szertár." — Ára: egy 4 kiló 
szörpöt tartalmazó b e f ő -
n o t t k o r s ó n a k , postán, 
:::: díjmentesen szállítva:::: 

7 korona 30 fillér. 
Nagyobb vételnél előnyárak! 
Minta k i v á n a t r a ingyen! 

L -

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 

& fö  xü, xU, ̂ l / xll* xjlí \U/ xli> xll< xü/ 

HERKULES-MOTORVÁLLALAT 
Budapest V., Váczl-ut 30. 

Ajánl ja u<;y (•^.'•plp.si, niint niBloniiizcinre kitii-
liüL'li alk;ilm;i>. U'^i-yyszeriil»!» Ijirii/iiilnkoiiiuliil 
ja i t . 1I1C-Iyt-k V k r r . Y;'u/i-ilt ;Hl. >/;'nn alatti 
gyárban bármikor i i z m n b e n m e g t e k i n t h e t ő k . 

L\. Teljes jótállás 
kifogástalan 
::: üzemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül csekély benzinfogyasztás. 

13—14-éves Etu Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyen! Olcsó irak részletfizetésre! 
KiH.s/.áz tliinili t'li.siucri'í II-M'-I a Magyarorszá-

gon ii/t-inlx'U lrvő motorukról! 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak je lente t te 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- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:: : : 
A „Sanitás" szobafiirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- és hölég fürdőt  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 egészséges ember-
nek is. Használat utáu teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

A kesz&lék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanitás" szobagózffirdó-
készűlék egyedüli gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

K l t O n f t  m l n 6 n é | g t i £ n I r g m a g a n n b b n s l l A r d a A g u P o r t l a n d - C e m e i i t e t a j A n l n l e n ó á r o n * 

PORTLAND-CEMENT-GYAR BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapha tó : Albert Balázs és Fia u r a k kereskedésében. -6 

Nyoaitott Havoboda Jéssef  könjTDjoadijib»», CsiksisredAbu, 1908 




