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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
SZVOBOD A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is kQldcnd<Vk. 

Hazafiság  és politika. 
A mai helyzetben a pártkeretek le-

dőlnek a hazafiéig  előtt, mindenkinek 
egy cél kell szeme előtt lebegjen, az or-
szágot kivezetni a válságból, a jövő alap-
ját pedig akként megvetni, hogy egy-
részt a hossza válság sebeit minél gyor-
sabban lehessen orvosolni, másfelől,  hogy 
meglehessen nyitni egy u j fejlődési  kor-
szakra a baladás útját. 

£ munkában minden hazafinak  egy-
aránt kell részt vegyen ; a vezéreknek 
pártállás nélkül, vállvetve, félretéve  sze-
mélyes vágyakat, hinságot avagy párt-
elvi szempontokat; a vezetetteknek pedig 
legfőbb  feladatuk,  bízni vezéreikben, ke-
rülni minden olyan alkalmat, mely félre-
értésekre, ellentétekre vezethetne. 

Azok, a kik sokat várnak, ne zúdul-
janak fel,  hogyha az elért eredményt ke-
vésnek tartják, vegyék tekintetbe, hogy 
a válság nem dogmatikus pártelvek sze-
rint, hanem kölcsönös engedékenység s alku 
ut ján oldható csak meg. Kend és ered-
mény csak igy várható s azt sem lehet 
figyelmen  kívül bagyni, hogy a magyar 
államiság teljes kiépülése csak fokozatos 
haladás, hosszn és komoly munkaered-
ménye lehet csak. 

A magyart jellemzi, hogy a politi-
kával igen szeret foglalkozni,  saját poli-
tikai véleménye van a legtöbb embernek. 
E p ezért nagyon nehéz nálunk az egy-
séges tömörülés oly nagy alkalmakkor, 
midőn a jövő alapjainak a megvetéséről 
van. A politika azonban vonuljon hátra 
a hazafiság  előtt a jelen helyzetben; igye-
kezzünk a parlamentbe is ne annnyira 
pártszempontból küldeni a képviselőket, 
mint inkább a szerint válasszuk őket s 
tüntessük ki bizalmunkkal, vájjon hazafi-
ságuk, eszük, életbölcsesség, az ország 

Megjelenik a lap 
m i n d e n s i e r d á n . 

Kéziratok nem ailulnuk vissza. 

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

llgy véd. 

Nyílttéri oziikek 
soroukint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

helyzetének alapos ismerete képessé 
teszi-e őket arra, hogy a rájuk váró nagy 
feladatok  megoldásában a nemzet bizal-
mát élvező vezér s most már jórészt kor-
mányférfiakkal  karöltve a viszonyokhoz 
képest a legcélszerűbb, leghasznosabb s v 
nemzetre és országra legeredményesebb 
utat és módozatokat megtalálni. 

Ily feltétel  mellett leghelyesebb a 
vezérek munkáját csak a köteles, de nyu-
godt ellenőrzéssel kísérni s kerünli a 
munkába való oktalan és zavaró beavat-
kozásokat. Annál kevésbbé lehet helye 
gyanúsításoknak a most beállott átmeneti 
helyzetben; a hazafiság  tiltja, hogy szi-
gotu pártelvekből kiindulva, elítéljünk 
egy Kossuthot, mert 67-es alapon minisz-
terséget vállalt. Nem az alap a fő,  hanem 
a kibontakozás. 

Ha visszagondolunk történetünkre, 
sajnosan kell lá-tsuk, hogy sokszor nagyon 
nehéz időkben, bár a nemzetnek voltak 
megbízható vezérei, azok nem értettek 
egyet, nem tudtak együtt működni, mi-
nek az ország vallotta kárát. 

Ha már, mondhatni, cz nem forog  fenn, 
sokan, kik nem tudnak egyetérteni, di-
cséretes hazafiságból  félreállanak,  ne fe-
lejtsük azonban, hogy a nemzet egyetér-
tése is szükséges, mert ha ez nincs, hogyha 
H közvélemény széttagolódik, ugy ellen-
téses áramlatai feltétlenül  megbontják a 
vezetők egyetértését is. 

Az erfl.  r. kai tanárok löpilése Csiksomlyón. 
Az erdélyi rúir. kath. státus középiskoláiban 

működő tanárok egyesülete 1'. évi április hó 17. 
és JH. nupjain Csiksomlyón tartotta meg cz évi 
rendes közgyűlésiét. 

A jelen iskolai évbeu ez a második volt. A 
kath. tanügy és nevelés fontos  érdekei hozták 
Össze n státus gimnázium tanárait az erdélyi 
kaíholiciziiinwiak mondhatni rszent  helyén" Csik-
somlyón. 

A kongresszuson jelen voltak : nz erdélyi 

rom. kath. státus igazgatótanácsának képviseleté-
ben Pál István apát-kanonok, státusi eltfadó,  Pál 
Antal igazgató elnök ; dr. Fejér (terű, pénztárnok; 
Kis ni ti' Ödön és Kárpiss János Gyulafehérvárról: 
Bándi Vazul igazgató, Bálinth György. Bnslig Jó-
zsef  és Kolozsvári Béla Brassóból: Soó Gáspár 
igazgató, Emi terv Árpád. Fazakas Gáspár, Kovács 
János, Pnp András, Tamás Albert Székely udvar-
helyről ; Rettegi Géza igazgató és Szabó György 
MarosAásárhelyről Máilonyi Lukács és Kovács 
Bernárdin Kézdi vásárhelyről ; és a helybeli tanár-
testület. tagjai s mint vendégek a tanítóképző inté-
zet igazgatója és tártáivá. 

Az ünnepélyes Veni Sanetc és szentmise 
után. melyet Pál István apátkanouok celebrált, a 
közgyűlés tagjai a gimnázium egyik tnutermébe 
gyűltek össze. Ez n közgyűlés az erdélyi róni. 
kath. status középiskolai tanártestületeinek a XII. 
közgyűlése volt és kiváló fontosságot  nyert azáltal, 
hogy a módosított tanterv alapján jelent tankönyvü-
ket ismertette és megállapította, hogy kath. jellegű 
főgimnáziumainkban  mily tankönyvek használhatók 
a legjobban. Pál Antal gyulafehérvári  l'ögimn. igaz-
gató elnök kerekded és lelkes beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést, amelyben többek közt kifejtette 
azt, hogy mennyire nagy szükségűnk van jó és 
kath. szellemben megírt tankönyvekre, továbbá 
felhívta  a ügyeimet egy fontos  s az egész ország 
tanférüuit  egyaránt foglalkoztató  kérdésre t. .í az 
érzékiség elleni küzdelemre. Ezután Pál István 
a státus előadója, a fötauluitóság  nevében üdvö-
zölvén a közgyűlést a csiksomlyói kegy hely törté-
neti jelentőségéből indulva ki, magasan szárnyaló 
beszédben fejtegette  a Mária kultusz pedagógiai 
jelentőségét és szép szavakban mutatott rá, hogy 
o csiksomlyói csodatevő Sz. Mária a székely nép-
nek a mult zivaturos századain keresztül mindig 
támasza és segítsége volt.*) 

A közgyűlés Soó Gáspár székelyudvarhelyi 
logimn. igazgató indítványára gr. Majláth G. Ká-
roly erdélyi püspök és gr. Apponyi Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter urakat meleghangú 
szavakkal táviratban üdvözölte. Közvetlenül ezután 
megkezdték u szakreferensek  a tankönyvek ismer-
tetését a következő programm szeriül: 

1. Elnöki megnyitó és jeleutés. 
2. A tankönyvek ismertetése : 
ni Magyar nyelvtanok és olvasókönyvek. Is-

merteti Veszprémi Dezső t Csiksomlyó*. 
b* Stilisztikai és rhetoríkai könyvek. Ismer-

tetését irtu Wnsylkiewie Viktor dr. «Brassói, fel-
olvnsta Kolozsvári Béla i Brassó >. 

ci A poétikai könyvek. Ism. irta Szeinlér 
Ferenc iSzékelyudvarhely), felolvasta  Kolozsvári 
Béla i Brassó >. 

di Irodalmi történetek. Ism. irta Péter János 
dr. (Gyulafehérvár),  felolvasta  liisner Ödön [Gyula-
fehérvári. 

*) A felolvasást  helyi vonatkozására való te-
klntcttel egész terjedelmében jövő számbau közöljük. 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Kalföldre)  12 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dfia  előre fizetendő. 
Hirdetési djjftk  a legolcsóbban számíttatnak. 

e> Latin nyelvtanok. Ism. Kovács Bernardin 
i Kézdivásárhely). 

1') Görög nyelvi könyvek. 'Ism. Kárpiss J. 
(Gyulafehérvár). 

g) Német nyelvi könyvek. Ism. Riszner Ödön 
i Gyulafehérvár). 

h) Filozofia  propedeutikaî könyvek. Ism. 
Szabó György (Marosvásárhely). 

ii Görög pótló tankönyvek. Ism. Szlávik' 
Ferenc i Csiksomlyó). 

ji Történelmi könyvek. Ism. Erőss József 
i Csiksomlyó i. 

k) Földi-ajzok. Ikri. irta Kulcsár Ferenc 
iGyulafehérvár),  felolvasta  dr. Dobos Ferenc (̂ Csik-
soinlyó 

1) Természetrajzok. Isin. Tamás Albert 
(Székelyudvarhely). 

m i Természettani és Hz. földrajzi  könyvek. 
Ism. Pál Gábor (Csiksomlyó). 

u* Rajzoló geometriák. Ism. irta Spanyár 
Pál (Székely udvarhely i. 

B. Az érzékiség elleni küzdelem. Előadja 
Kárpiss János. 

4. A céllövés az iskolában. Előadja Balló 
István dr. (Csiksomlyó). 

5. Indítványok. A gyakorlati tanárképzés a 
státus középiskoláiban. Az állandó tankÖnywizs-
gáló bizottság megalakítása. Mindkettőt előterjeszti 
Pál Antal elnök. 

A felolvasások  kapcsán nagyszabású viták 
fejlődtek  ki, különösen a magyar nyelvészeti éa 
irodalmi, történelmi és bölcsészeti tankönyvek is-
mertetésénél. mint u mely tankönyvekben leginkább 
kell megnyilatkoznia a kath. szellemnek. Nagy és 
beható vita fejlődött  ki „Az érzékiség elleni küz-
delem* c. felolvasás  kapcsán. Kárpiss János gyula-
fehérvári  l'őgimu. tanár a külloldí és hazai idevágó 
irodalom felhasználásával  előadott mélyen járó és 
alapos fejtegetései  mély benyomást gyakoroltak a 
közgyűlésre és többek hozzászólása után határo-
zatait elfogadta.  A kérdés fontossága  miatt szük-
ségesnek tartjuk a határozati javaslatokat legalább 
röviden ideiktatni: „Az éizékiség elleni küzdelem 
leghathatósabb eszközei.** 

1. A valláserkölcsi nevelés, a mely ne any-
uvira elméleti, mint inkább gyakorlati legyen és a 
gyakori szentgyónás és áldozásban nyivánuljon; 

2. a tanárok ne ússzanak a táraadalmi diva-
tos áramlatokkal, hanem azokkal szembeszáll va 
helyi sajtóban és társadalmi érintkezéseikben igye-
kezzenek kiirtani mindazt, arai inaink erkölcsi 
tisztaságát és szemércniérzetit megrontja (a kira. 
katokba tett trágár képek, rossz könyvek, erkölcs 
telen színdarabok látogatása stb.*); 

3. a tanárok foglalkozzanak  e kérdés irodal-
mával s a megfelelő  munkákat szerezzék meg a 
könyvtárak számára; 

4. a tanárok érintkezzenek gyakran a szü-
lőkkel és beszéljék meg az ügyet. A felsőbb  osz-
tályosokat látogassák meg gyakran szállásaikon, 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A csikszereda-zsögödi oltáregylet 

programmos estélye. 
A jó .Tekla néni", mint a város leány 

fiatalsága  a leányiskola igazgatónőjét nevezi, 
kellemes szórakozásban részesítette a közönsé-
get szombaton as oltáregylet estélyén. Műked-
velőkkel előadatta a .Dolovai nábob leánya" e. 
színmüvet. Nagy bnzg&lmának, ügyes és — bár 
jérészt kezdő műkedvelőkkel — leleményes 
rendezésének köszönhető a darab sikere. Pedig 
a nehézségek nagyok voltak, a darab nehéz, 
nagy is, a jellemalakitások fontossk  benne; a 
szerepek kiosztásában azonban a megfelelő 
egyéniségek jél voltak kiválasztvs, különösen 
áll ez a bölgyszereplökre. 

Job Vilma (9zathmáry Olga) gazdag csa-
ládból valé; valóságban atyja, Job Sándor (Uj-
talvy István) már tönkre ment. A ''leány erről 
mitsem tndva boldog, mert Tarján főhadnagy 
(Zsögön Zoltán) kitüntetett udvarlója szereli. 
Nénje, az előrelátó özv. Domaházyné, (Éltbes 
Jndit) azonban tudva a leány helyzetét s látva, 
hogy Tarján a leány vagyoni helyzetére vonat-
kozólag tévedésben van, a szerelmi viszony 
miatt aggódik, küzd az ellen, küzd egész ere-
jével a ebben segítségére van Merlin báré 
(Veszprémi Dezső), ki szintén vonzódik Vilmá-

hoz. Merlin báró Tarjánt fölvilágosítja  a hely-
zetről, ki lesnjtva a váratlan eseménytől, elha-
tározza, hogy lemond Vilmáról, mert nyomorba 
nem akarja vinni, mint tiszt pedig el nem ve-
heti, mert neki sincs tiszti biztositéka. Vilma 
kétségbe esik, Tarjánt hozományvadásznak 
tartja, öngyilkosságot kísérel meg. Szentirmay 
századosné, (Jakab Irén) özv. Domaházyné 
barátja, felháborodva  keresi fel  Tarjánt legény 
tanyáján, ki bujában már nyolc nap óta mnlat, 
szemére veti a dolgot s bozományvadásznak ne-
te/i. Ugyancsak férje  Szentirmay is (Jakab 
János), mi miatt Tarján provokálja, hol azon-
ban snlyosan megsebesül. A szemrehányások 
hatása alatt azonban Tarján elhatározza, hogy 
lemond tiszti rangjáról s mint őrmester kéri 
meg Vilmát. Lemondását be is adja, mit azon-
ban Szentirmay nem terjeszt be, mert ő al-
tiszttel nem verekedhetik s látva nejével együu, 
hogy Tarjánt, ki tényleg őrmesteri nniformist 
öltve magára Vilmát megkérte, igazságtalanul 
ítélték meg, a lemondást továbbra is magánál 
tartja. Vilma azon hitben, bogy Tarjánt hiú-
sága vitte nagy elhatározására, őt elutasítja, 
úgyis már báré Merlin jegyesé lett, azonban 
egyik sincs megelégedve a helyzettel. Ekkor 
Szentirmayné veszi kezébe a dolgot, célja Tar-
ján és Vilma egyesítése. Báró Merlin rájön, 
hogy ő sokkal boldogabb lehetne az okos, hig-
gadt özv. Domaházynéval, mint fiatal  jegyesé-
vel. Ezt az özvegynek szóba is hozzs, ki azon-
ban nem akar hallani a dologról, pedig a báró 

gazdag s ba hozzámenne, Vilmáéi t is letehetué 
a kaueiót. Tarján búcsúzni jön, e jelenetet hasz-
nálja föl  az ügyes Szentirmayné, a báró nyíl-
tan lemond Vilmáról, nincs semmi akadály, 
csak kaució kell, mire özv. Domaházyné is s 
báró is Szentirmayné kérésének • nged s kezét 
a bárónak adja. 

özv. Domaházyné szerepében Éltlies Judit 
k. a. játszott. A szerep megválasztása igazán 
szerencsésnek mondható. A játékán nyugodt 
biztossággal uralkodott s egyéniségét igen ügye-
sen tudta érvényesíteni. Előadása pedig tiszta, 
értelmes volt; ki őt hallgatta, a darab meséjét 
nyugodt előadásából is megéilhette. Ezenkívül 
sikerült jellemalakitásai voltak. Nagyon ügyes 
volt, mint a ház úrnője, azon jelenetben, hol a 
neki nem tetsző Tarjánt hideg fogadtatásban 
részesiti, mig egy perccel előbb más vendégei-
vel szemben a legszívélyesebb tudott lenni. 
Mig egyfelől  az okos, elsősorban az ész szsvát 
követő nö szerepét kellett adja, addig másfelől 
a saját érzelmeivel is kell küzdjék. Hisz Mer-
lint ö is szereti, de céljai tiltják ennek meg-
vallását, nem is teszi, a játékából, a jellemraj-
zából kell ezt megértsük az ntolsó felvonásban  ; 
az előadó kisasszony azonban, miként egész 
játékában, ugy itt is szerepét igen kitűnően 
töltötte be. Változatos szerepében majd, mint 
a ház vendégfogadó  úrnője a szalonban, majd 
családias körben jelenik meg, azért a fellépése 
mozgása, testtartása könnyed, ügyes és kelle-
mes volt. A közönség lelkesen meg is tapsolta 

kellemes és ügyes játékáért, darab közben pe-
dig szép virágcsokrok tették hatásosabbá az 
óvációt. 

Szathmáry Olga k, a. Vilma szerepében 
igen kitűnően oldotta meg a darab hősnője fel-
adatát. Műkedvelőtől meglepő azon biztonság, 
smelylyel a szerepében előforduló  lelki harcok 
tolmácsolásábsn gyönyörködtetett. Nagyon jé 
volt azon jelenete, a melyben Tarján szerelmet 
vall neki s megcsokolja, szerepéből a hivatásos 
színészeknek is, e mondhatni legnehezebb jele-
neténél nem esett ki, természetes tudott lenni. 
Erős palhost tudott érvényesíteni pl. azon je-
lenetben, midőn Tarján őrmesteri uniformisban 
megkéri. A jó előadást a közönség sok tapssal 
és virágbokrétával jntalmazta. 

Jakab Irén kisasszony Szentirmayné 
szerepében a szellemes, a nagyvilági, — 
de azért nem léha hölgy szerepét igen kitűnően 
töltötte be. Nagy hatást ért el azon jelenetében, 
bol Tarjánt legénylakásán megleckézteti a hol 
férje  meglepi s gyanúba veszi. A meggyanusi-
tástól ÍB remegő becsületes nő oly természete-
sen tört ki belőle, hogy mindenkit meghatott. 
Az ntolsó felvonásban  a darab bonyodalmát 
megoldó feladatát  szintén nagyon ügyesen töl-
tötte be. Szeszély, nagy uri passiók, szellemes-
ség s e mellett okosság és jóság alakjánsk 
főjellemvonásai,  miknek teljes megelégedéssel 
adott kifejezést  a kisasszony. A közönség el-
ismerése nagy is volt. 
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igyekezzenek bizalmukat megnyerni, a beteges ki-
nézésü és ideges' tannlókat feltűnés  nélkül vizs-
gáltassák meg az intézeti orvossal: 

5. egy az ifjúságtól  szeretett tanár, elsősor-
ban pedig maga az igazgató az intézetből kilépő 
8-ík osztályosokat világosítsa lel a szekxuális 
életre vonatkozólag, mutasson rá a tiszta abstí-
nens élet nemesítő és jellerofejlesztő  erejére, 
lamint az érzékies élet rombold hatásaira. Dr 
Bailó István csiksomlyői főgimn.  tanár egy ke-
vésbé általános, de ujabb idülten népaszeniv' 
váló és nagyon fontos  kérdésről: ,, A céllövé-
szet a középiskolában" tartott előadást. Ezután a 
közgyűlés Pál Antal elnök indítványára határozati 
javaslatokat fogadott  el arra nézve, hogy mikép-
pen lehetne a gyakorlati tanár képzést a status 
középiskotáiban megvalósítani és egy állaudó tan-
könyv vizsgáló bizottságot megalakítani. Több, nem 
annyira az általános oktatást és nevelést érdeklő, 
mint inkább helyi érdekű indítvány tárgyalása után 
a két napig tartó közgyűlés véget ért. 

A csiksomlyói tanári testület mindent elkö-
vetett, hogy vendégeit mennél szívesebben fngad-
hasssa és hogy azok az ő körében mennél jobban 
érezzék magukat. Két napon át igazi székely ven-
dégszeretettel látták el az összes kongresszistnkat, 
az állandó ünnepélyes étkezés, ünnepi fényt  is köl-
csönzött a finevelő  tágas termében egybegyűlt és 
tanácskozásaiban kitanult tanárságnak. Közben di-
ezes felköszöntőkben  ünnepelték nz erdélyi püspök 
Ö excellentiáját, Pál István státusi előadót és 
kongresszus sok más kiváló tagját. Mindnyájan 
kedves emlékekkel távoztak a vendéglátó intézetről. 

A vármegyei tisztviselők érte-
kezlete. 

A vármegyei tisztviselők mnlt csütörtökön 
d. e. 9 árakor a vármegyeház kisebb termében 
értekezletet tartottak, melynek a következő 
jegyzőkönyvi kivonatát adjuk és sjánljnk a tör-
vényhatósági tagok figyelmébe. 

A nyugdíjazás folytán  megüresedett árva-
széki elnöki, gyergyótölgyesi főszolgabírói  és 
ezek betöltése által esetleg megüresedő tiszt-
viselői állások mikénti betöltése tárgyában s 
vármegyei tisztikar az 1906. évi április 18-án 
értekezletet tartott, melyen hosszabb tanácsko-
zás Itán létrejött megállapodások és kívánal-
mak következőkben foglaltatnak  össze: 

1. Mindenekelőtt a vármegyei tisztviselő 
kar, — a nagyrészben saját erejéből és fillé-
reiből is megteremtett nyugdíjalapjának megvé-
dése, abba lebetOleg indokolatlan oj igényes 
belépések megakadályozáss, továbbá a jelenleg 
vármegyei szolgálatban levd tisztviselők jogos 
és méltányos előhaladásának biztosítása és vé-
gül ezzel kapcsolatosan a jogos igények kielé-
gítésével járó munkakedv jó és összbangzatos 
közigazgatás biztosítása céljából — azon hatá-
rozott kívánságának ad kifejezést,  miszerint a 
törvényhatósági bizottság kegyeskedjék a szol-
gálati évek és az arra való képesség, rátermett-
ség figyelembe  vételével az állásokat ugy töl-
teni b*, hogy a fokozatos  előléptetések biztosí-
tása mellett, a nyugdíjalap nsgyobb mérvű 
igénybevétele s azzal a vármegye közönségére 
bárulé ujabb teherviselés ne következzék be, 
mi csak azáltal érhető el, ha idegen közszolgá 
lati ágban alkalmazott egyének nem hivatás-
szerű, nem szerény és nem méltányos betolako-
dásak meggátoltatik. Mert hiszen manapság 
megszűnt a közigazgatási pálya menedékhely 
lenni s az idők folytán  megsokasodott igen 
sokféle  teendők sikeres ellátása számtalan tör 
vény, széles körű nép, hely és viszonyok alapos 
ismeretét teszi szükségessé, a mi az elméleti 
tudás mellett esak hosszabb szolgálat és gya 
korlat által szerezhető meg. 

Női szereplő volt még Jakab Annuska k. a. 
ki mint szobalány kellemes és igen ügyes volt. 

Tarján szerepében Zsögön Zoltán — erős 
patkóst, ügyes előadást, kitűnő jellemzést adott. 
Alig volt észrevehető rajta, hogy nem hivatásos 
színjátszó. 

Báró Merlin szerepében Veszprémi Dezső 
a már idősebb, a nagyvilágban jártas gsvallárt 
nagyon ügyesen adta; a szerep szép alakjához 
nagyon illett. Ö és pártnere Éltes Judit k. s. 
játékuk összhangját a legjobban megőrizték. 

Kitűnő huszárkapitány volt Szeutirmsy 
szerepében Jakab János, a gavallér férj,  kato-
nás huszár és feltétlenül  gentleman szerepét 
kellet adja, mi nagyon jól sikerűit is neki. 

Lóránt hadnagy, a víg és kOnnyélmS ka-
tonatiszt szerepét nagy ügyességgel Vitéz Árpád 
adta; 0 mozgott az uniformisban  a legfesztele-

Bilinczky kadét Dóczy Kálmán volt, már 
megjelenésében komikus volt s ez ellensú-
lyozta gyorsbeszédü elSadását. 

tJjfalvy  László szintén nagyon jél játszott, 
kOzremlkOdtek még Karda Oerő, Sánta Dénes 
Balázs István. 

A jó előadásért hálás közönség előadás 
• tán táncmulatságot tartott, hol a szép ésváloga-
tott közösség reggelig mulatott. 

S miután ily elméleti és gyakorlati tudás 
sal biró egyének a vármegyei tisztviselők kö-
zött elegendő számban vannak, a közigazgatás 
zavartalan menete, a jogosság és méltányosság 
követeti, bogy azok ne mellőztessenek, mert 
akkor nemcsak a pályázók, banem az előbala-
dást méltán vál ó alsóbb tisztviselők és gyakor 
nokok munkakedve töretnék meg, mi az egész 
vármegyei szervezetre káros behatással lenne. 

2. Előbbi indokok figyelembevételével  az 
egyes állásokva a tisztviselői kar jelöli, illetve 
megválasztásra ajánlja a következőket: 

I. Árvaszéki elnöki állásra : Kovács Antal 
és Birtha József  árvaszéki ülnököket. 

II- Árvaszéki ülnöki állásra, más pályázó 
hiányában Csiszér Imre III-ad aljegyző. 

III. A III. aljegyzői állásra: Puskás Imre 
Oál Endre joggyakornokokat és képesítéssel 
bíró vármegyei szolgálatban állókat. 

ÍV. Gyergyótölgyesi főszolgabírói  állásra: 
Veress Lajos, Zakariás Lukács és Sándor Gyula 
szolgabirókat. 

V. Első osztályú szolgabírói állásra : Vell-
man Géza és Dr. iUártou László szolgabirókat 
és Csiszér Imre III. aljegyzőt. 

VI. A másodosztályú szolgabírói állásra: 
A pályázó gyakornokokat szolgálati idejűk Bor-
rendjében. 

9. Végül a tisztikar megbotránkozását fe-
jezi ki a fölött,  bogy egyes jelöltek már hóna-
pokkal megelőzőleg bázról-házra való járás ál 
lal igyekeznek a bizottsági tagok bizalmát 
miutrgy kierőszakolni — s mini bogy ezen eljá-
rás egyfelől  a bizottsági tagokat feszélyezi  s 
gyakran legjobb meggyőződésükkel ellenkező 
kényszerhelyzetbe hozza, mástelöl pedig magát 
a választást befolyásolva  gyakran a közérdeket 
Bérli meg, ennélfogva  egyhangú határozattal ki-
mondja a tisztikar, bogy jövőre az ily eljárást 
helyteleníti, erkölcsileg megbélyegzi és teljes 
szolidaritással log az ellen küzdeni. Megenged-
hetőnek csupán az tekintetik, hogy a jelöltek 
írásbeli utou közöljék szándékukat és kérjék a 
bizottsági tagok bizalmát. 

A vármegyei választások. 
Igen pezsgő és érdekes gyűlésnek ígér-

kezik a májusi közgyűlés. Körvonalai mind-
inkább kezdenek kidomborodni, s képe napról 
napra jobban látbató lesz. Sok vonzó tárgyat 
fog  lelölelní annak kerete, B mint baliszik a 
törvényhatóság teljes létszámával fog  a közgyü 
lés határozatokat bozni. 

Legérdekesebb pontja mindenesetre a 
nyugdijazások folytán  megüresédett állások fo-
kozatos betöltése lesz. 

Korles világ uralkodik megye szerte. — 
Egyes jelöltek már még a leliilröl ígért nyo-
mor idején kilincseltek azok bőrére, kik nem 
a fényesebb  állás ntáni vágy, banem szűk 
megélhetés gondolatával voltak elfoglalva. 

Fura is ez a választási reudszer, teljesen 
a szélsőségekben mozog. Szolgálom a várme-
gyét önzetlenül, fajszeretetem  mindeu melegé-
vel csüngök a közügyekeu, s jön sz éra, — 
melyben tslán munkásságom jutalmát kellene 
élveznem. Egy ismeretlen alak agyában rög 
eszme támad, átcsap idegen talajról a közigaz-
gatás ama terére, hol az utágazatok tel-
jes ismerete vajmi kevesek adatott. 

Villám szárnyakon járja be a megye zege 
zugát, ismeretlen, még talán addig megve-
tett alakok, kedvesek lesznek, mig végre ígé-
retektől telitett kebellel tér meg az idegen ta-
laj embere, aláásva az önzetlen munka embe-
rének létfnudamentniuát.  megölve ámbicíéját, 
lönkre téve munka kedvét. 

Vármegyénkben ezen jelenség már-már 
világosan domborodik ki. Ifjak,  kiknek szár 
nyain még rajta van az egyelem himpora, el-
hagyják az önzetlenség mezét a harcra kelnek 
a tapasztalat, tudás embereivel. Sőt némelyek 
gyakorlat nélkül neki rohannak annak a tér-
nek, uielyuek alapos megismerésére sok, de 
sok időt igényel. 

A kinövéseknek egyedüli védeszköze a 
tisztikar szolidáris védbástyája az idegenekkel 
szemben, b Baját kebelében pedig rátermettség 
összekötve az idővel és érdem lebet csak a 
vezér fonal.  A törvényhatóság pedig vétkezik 
ön-ön maga ellen, ha idegennek tesz igérelel, 
mielőtt saját tisztviselőinek érdekeit meglátó 
gatná. Igy az ébredésben az a keserű tapasz-
talat mardosná leikéi, hogy a bü munkás, sa-
ját érdekeinek védőié háttérbe szoríttatott s 
az avatatlan idegen teleltük graszszál. Egyéb 
iránt a választást illetőleg a következő kombi-
nációkat közölhetjük. 

Bogáthy Gyula tölgyesi főszolgabíró  nyűg 
díjazásával megüresedett főszolgabírói  állásra 
fellépnek  jelöltekként: 

Veress Lajos a felesi  ki járás érdemes I. 
oszt. szolgabirájs, Zakariás Lukács alcsiki 
szolgabíró és Sándor Qyula szolgabíró. 

Vereas Lajost mindenki ismeri megye szer 
te, boBszu szolgabiróságáuak ideje az önzetlen 
munka ideje vala, tehetséges, puritán jellemű 
ember, ki ugy a társadalomban, mint a hiva-
talban bírja mindenkinek szeretetét. Zakariás 
ril és Sándor Gyuláról ugyanazt konstatálhatjuk, 
de mivel VeressLajos szolgálati ideje Csi> vár-
megyénél tObb,méltán b jlik a többség bizalma 
jelen alkalommal feléje. 

Az igy megüresedeneő 1. osztályú szolga 
bírói álláara pályáznak: Welmann Géza és 
Márton László szolgabirák. Mindkettőnek jelen 
téfceny  pártja van. 

A másod osztályú szolgabírói állásnál 
nyilván el lebet mondani: sok az eszkimó, ke 
vés a fóka.  Pályáznak: Veress Dénes, Erőss 
József,  dr Gaál Endre, Puskás Imre, Szász 
Gyula, br. Rudnyánszky Sándor közigazgatási 
gyakornokok. A jelöltséget tartotta az ntóbbi 
időkig ifj.  Botár Béla megyei allevéltárnok is, 
ki igen jelentékeny párttal vezetett volna, de 
tekintve azt a körülményt, bogy állása a má-
sod osztályú szolgabírói állással egy rangfoko-
zatban van, Jelen alkalommal vissza lépett, 
azon elhatározással, hogy jövőben magasabb 
rangfokozatra  fentartja  igényét. 

Nagy a mozgalom az árvaszéki elnökség 
körül is, mely Bőjtliy Endre nyugdíjazásával 
ürült meg. Pályázuak: Birtha József,  Kovács 
Antal ülnökök, s mint hírlik Szebeni Gerő já 
rásbirósági aljegyző is. Ds remélhető, hogy a 
törvényhatóság más resortná! szolgáló tiszt-
viselőknek övéivel szemben nem nyújt semmi-
féle  előnyt. Ez az igazság és méltányosság. 

Olnökségre pályázik : Csiszér Imre III-ad 
aljegyző a Szebeui Gerő. (Szebeni itt is próbál 
kőzik). Csikvármegye törvényhatóságának zaj 
lalan munkása, az igazi tetterős székely minta 
képe Csiszér Imre valóban megérdemli a tör-
vényhatóság bizalmát. 

Az igy megüresedendő III-ad aljegyzői ál-
lásra a képesítéssel biró gyakornokok kivétel 
nélkül pályáznak. 

Vármegyei erdóeladás. 
Helyben megjelenő laptársunk, a .Szé-

kelység" sehogy sem tudja bevenni, hogy a 
mit mi e rovat alatt elmondottunk, azt tisztán 
és kizárólag közérdekből tettlik, minket sze-
mélyes tekintetek e téren nem vezettek, fel-
szólalásunknak iuditó oka s mozgató eleme 
az volt, hogy a közvagyont csimiyán, taka-
rékosan B lelkiismeretesen kell kezelni. 

Cikkeinkben a mi személyi vonatkozást 
itt-ott megengedtünk, tollúnkat abbau iâ a köz-
érdek és nem személyi kultusz istápolása irá-
nyította. Eljárásunk jogosságát, helyességét 
nyugodtan bízzuk a közvélemény bírálatára. 

A szőnyegen lévő kérdést, illetőleg ál-
Iáspoutuuknt nyíltan éa őszintén kifejtettük, 
kétségtelen adatokkal támogattuk. 

Midőn laptársunk ebben az ügyben ki-
állott a nyilvánosság elé s véleményt mondott, 
bár hangmodoráért kissé tartózkodóan, mégis 
szívesen fogadtuk,  inert ugy fogtuk  fel  a dol-
got, hogy most már a pro és kontra felhozott 
9 illetve felhozandó  érvek nemes harcát fog-
juk megvédni, mely csak előnyére lehet a vár-
megyének. 

Annál jogosabban hihettük ezt, mert tá-
voli gondolatunk sem volt arról, hogy egy 
sajtó orgánum a gondolatok és eszmék nemes 
küzdelme helyett folytonos  meggyanusitások-
ban lelje feladatának  megoldását. 

Mondanunk is fölösleges,  hogy ezon fel-
tevéslinkbeu laptársunk részéről alaposan csa-
lódtunk. 

A helyett, hogy az általunk tárgyilagosan 
felállított  tételeket hasonló tárgyilagossággal 
cáfolni,  adatainkat ellenbízonyitékokkal meg-
erőtleuitené, egyszerűen azt dobja oda, hogy 
a vitát .sok minden meg nem nevezhető in-
dokból* tovább folytatni  szükségtelennek tartja 
s gynnu9it, anélkül azonban, bogy bármivel ia 
támogatná ezt. 

Mi nyíltan, férfiasan  állottunk ki a küz-
dőtérre, aggályainkat, érveinket leplezetlenül 
tártuk a közvélemény elé. 

Miért bujkál a .Székelység" ? Miért nem 
akarja azokat a fel  nem sorolható indokokat 
őszintén kifejteni? 

Mi tisztességes eszközökkel, önzetlenül, 
emelt fővel  bátran és szókimondóan vettük fel 
a harcot sngy is folytattuk  azt, mert a közér-
dekért szálltunk síkra. 

A .Csiki Lapok" nem privát lap s nem 
arra való, hogy a közönséggel privát levelezé-
seket folytasson. 

Vegye tudomásul tisztelt laptársunk, hogy 
a mi hátunk inogott nem Herzberg Károly áll, 
a mi tőkénk erkölcsi és nem csengő érc. 

Azt hisszük, több jogosultsággal mond-
hatjuk, hogy a hirlapirás magasztos eszméjé-
től oly távol áll a „Székelység*, mint Makó 
Jeruzsálemtől. 

Ennyit kivontunk laptársunk 10. számá-
ban megjelent cikkének személyi vonatkozá-
saira válaszolni. 

A mi már most azt a kérdéBt illeti, hogy 
Götznek Magyarországon csakugyau van-e 
birtoka, erre nézve' is szívesen megadjuk az 
utmutatást. 

Szíveskedjék laptársunk a besztercei 
erdöigazgatóaághoz fordulni,  ott maid meg-
adják a felvilágosítást  e tekintetben. 

. Érdekes és mosolyt kellt az olvasóban 
laptársunk azon okoskodása, bogy ha majd 
Steinherznek leBZ annyi erdeje és földolgozni 
valója, mint Götznek, akkor ő is fog  annyi 
munkást foglalkoztatni,  mint Götz. Micsoda 
nyomós argumentum. Ha lesz eszünk, ha nem 
lesz, hát nem eszünk, de azért most, bár bő-
vében van az eledel, forduljunk  el tőle. Iga-
zán csak mosolyogni lehet ilyen s ehez ha-
sonló erőlködésén. 

Laptársunk valóságos jeremiádokat hal-
lat a Götz viselt dolgairól s tanuként hívja 
fel  erre helybeli Herzka Gyula urat. 

Hát mi a magunk részéről szívesen hozzá-
járulunk, sót óhajtjuk, hogy Herzka ur ebben 
a kérdésben felvilágosítással  szolgáljon csak-
hogy nz nem fogja  kellemesen érinteni mind-
azokat. kik oly hangosan hivatkoztak rá. 

Majd megfogja  látni az olvasó közönség, 
hogy a .Székelység" mennyire megbízható 
adatokkal dolgozik. 

Nem ugy l Le az álarccal, ki a porondra 
tiszta csiszolt acéllal s akkor majd küzdhe-
tünk mindketten emelt fővel. 

Addig is Adieu kedves laptárs I 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezések. Miklós István esik-
szentmártoni plébános Gyergyóalfaluba  hason 
minőségben, Balázs András dr Bzentszéki taná 
CBOS, tordai plébános a torda-aranyosi, Mikes 
János gróf  székelyndvsrheiyí plébános az ud-
varhelyi kerület főesperessévé  és ngyau ezen 
alkalomból Hirscbler J&zset dr kanonok, fő-
esperes, kol izsvári plébános a kolozsvári és 
Mikes János gróf  a székelyudvarhelyi róm. 
kath. főgimnáziumhoz  püspöki biztosoknak ki-
neveztettek. 

- Esküvők. Dóczi Bálint dévai törv. 
aljegyző folyó  hó 24-én délután 4 órakor ve-
zette oltárhoz néhai Mihály Fereucz vármegyei 
főjegyző  kedves leányát, Juliskát. Az esküvő 
családi körben folyt  le és esküvő után az 
uj pár^Dévára fog  utazott 

Nuridsán Márton, helybeli kereskedő hús-
vét hétfőjén  tartotta esküvőjét Ázbé Katinká-
val. Az esküvőa a rokonság nagy számmal 
vettek részt. 

Moldován János, helybeli pékmester, 
húsvét kedden fogadott  örök hűséget Helvig 
Lottikúuak, Helvig G. János fUrdótulajdooos 
leányának. 

Demes Ignácz, mindszenti tanító húsvét 
keddén vezette oltárhoz Tamás István polgár-
társunk leányát, Annuskát. 

— Halálosások. Széltán Péter, életének 
Sl-ík évében, bo9szas szenvedés után meghalt. 
Temetése folyó  bó 19-én délután 4 órakor volt. 
— Özv. Miklósy Anta'né, született Pávai Vajna 
Vilma, élatének 55.ík, özvegységének 23-ik évé-
ben tolyó hó 9 én kolozsvári hirtelen elhunyt. 
Temetése folyó  hó 13-án d. e, :él tíz órakor 
volt. 

— «Kinevezés és előléptetés a 
Máv.-nál. 1906. március 1-től számitandólag 
kineveztetett a gyergyói vasútépítésnél alkal-
mazott mérnökök kOzül: Keller Arnold főmér-
nűk a III. fizetési  oeztáály 1-ső fokozatából  a 
U. fizetési  osztály 3-ik fokozetába  való rang-
sorolással felügyelővé.  Berényi Béla és Flamm 
Samu mérnökök az V. fizetési  osztály l-ső fo-
kozatából a IV. fizetési  osztály 3-ik fokozatába 
való rangsorolással mérnökökké. Továbbá elő-
léptek: Kricsfalusi  Mihály, a Vl-ik fizetési  osz-
tály 2-ik fokozatából  ugyanazon osztály 1-ső és 
Hartman Dezső az V. fizetési  osztály 3-ik fo-
kozatából ugyanazon osztály 2-ik fokozatába. 

— Dr. Györgypál Domokos jelö-
lése. Ünnep másodnapján a városháza előtt 
nagy népgyűlés volt, hol dr GyOrgypál Domo-
kos a központi kerület volt képviselője beszá-
molót tartott. Majd nagy lelkesedéssel Márton 
Gábor indítványára nagy lelkesedéssel és egy-
hangúlag jelölték a központi kerület képviselő-
jének. A jelölésről a függetlenségi  pártvezető-
ségnek a Kossuth Fereuczuek nyomban távira-
toztak. Dr. GyOrgypál egyébként is bivatalos 
jelölt volt. A választó polgárságnak szeren-
csét kívánunk a jelöléshez; a jelöltnek pedig 
sikert. 

— A főügyész  helyettes halála. — 
Gyárfás  Lajos kir. főügyész  helyettes Maros-
vásárhelyt meghalt. — Az elhunyt a Székely-
egyleti Takarékpénztár csődűgyében annak ide-
jén a közvádat 3 képviselte. 

— Az alcsiki képviselő választásra 
vonatkozólag szükségesnek tartjuk kiemelni, 
hogy a Budapesti Hirlap folyó  hó 22-iki, leg-
újabb száma a következőket közli: A függet-
lenségi párt központi bizottsága egész hatá-
rozottsággal kijelenti, hogy egyedüli hivatalos 



Április . C K I L A P O K 1. ám. 
jelültje B o c h k o r K á r o l y dr. budapeet 
egyetemi tanár. Minden egyéb hiresztelés alap 
talan. A kerület töbsége nagy lelkesedéssel 
sorakozik Bochkor táborába, a kinek meg-
választása biztosnak látszik. Ezzel azt hisszük, 
teljesen meg van cáfolva  minden olyan hiresz-
telés, mely szerint nem Bockhor Károly lenne 
a függetlenségi  és 48-as párt hivatalos jelöltje. 

— öngyilkosság. Csiszér Dénes, som-
lyói születésü mészáros legény szerdán reggel 
szivén lótte magát. Az alig 20 éves fiatal 
ember szerelmes volt. A húsvéti ünnepek alatt 
választottját, aki Sepsiszentgyörgyön lakik, 
meglátogatta, a honnan kedvetlenül tért visz-
sza és özv. Tuina Mátyásné udvaráo, a ki-
nél szolgálatban volt, vetett véget egy golyó-
val rövid életének. 

— A központ i v á l a s s t m á n y Illése. 
A központi választmány pénteken tartotta ülé-
sét. Vármegyénkben a választások április 
30-án lesznek. 

Választási elnökök: Gyergyúszentmikló-
son választási elnök dr. Fejér Antal, küldött-
ségi elnök dr. Bzini János. 

Felcsikon v. e. Fejér Sándor, ktildött-
ségi elnök dr. Csiky József. 

Csíkszeredában v. e. dr. Eröss Vilmos, 
küldöttségi elnök Dajbukát Jakab. 

Alcsikon v. e. dr. Bocskor Béla, kül-
döttségi elnök Szántó József. 

— Vil lamos gépte lep és v i lágí tás 
M a r o s u j v á r o n . Negyot lép Marosnjvár az 
idén a baladás terén, mert Stépán Miksa bá-
nyatrnácsosnsk sikerült egyik nagyszabású ter-
vét a megvalósítás küszöbére jnttatni, ameny-
nyiben kieszközölte a pénzügyminisztérium en-
gedélyét egy villamos géptelep létesítésére. Te-
hát a közel jövőben villatsos erővel lógják a 
sót a bánya mélyéből a felszínre  szállítani, 
villamos erővel fogják  a bányákat vízmentest 
teni és villanynyal fognak  világítani. 

— E m k e ju t a lma i . Az Emke Igazgató 
választmánya pályázatot hirdet több 200, 100 
és 60 koronás (Gyerlyánffy,  Eniles, Jókai ée 
budapesti Nemzeti Kaszinó) néptanítói juta 
lomra, melyek az egyesület folyó  évi julins hó 
6-iki (pünkösd harmadnapi) kolozsvári évi ren 
des közgyűlésén fognak  kiosztatni. Pályázati 
batáridő folyó  évi májns hó 5 ike bezárólag. 
Feltételek nemzetileg veszélyeztetett vidéken 
valé minél hosszasabb és eredményesebb nép-
nevelői (tanügyi és társadalmi) működés és er-
ről szóló ajánlatok és bizonylatok. — Aki az 
Eötvös-alap tagja s évi tagsági diját már le-
galább 10 izben beszolgáltatta, vagy 40 ko-
rona örökös tagsági dijat befizetett  avagy 60 
koronás részjegyét teljesen törlesztette, erről 
külön igazolványt csatoljon, miután egyik dij 
nz Eötvös-alappal eyyetértöleg osztalik ki. A 
pályázatok Kolozsvárra az Emkéhez cimzendiik. 

— Tanító-gyűlés . A kászon-alcsiki r. 
kath. tanítói járás köre folyó  évi május hó 
8-án Csikazentslmonon az elemi isko'a helyisé-
gében szokásos tavaszi gyűlést tart, melyre a 
kör rendes és pártoló tagjait, valamint a tan-
és nevelésügy iránt érdeklődő közönséget ezen-
nel van szerencsém tisztelettel meghívni. — A 
gyűlést d. e. 9 órakor a helybeli templomban 
ünnepélyes Veni Sanete éneklése és szentmise 
hallgatás előzi meg. A gyűlés tárgysorozata: 
1. Fél 10 órától kezdödőleg rendes tanítást 
tartanak Cseke Fereucz és Gergely József  ta-
nítók az óratervben előjegyzett osztályban és 
tantárgyból. 9. Elnöki megnyitó. A mu>t gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása  és hitelesítése. 4. 
A tanítások méltatása. &. Szavalat Wéger Fe-
renc» tanító. — 6. Felolvasó értekezést ta r t : 
Miklós iBtván plébános (Akadályoztatása esetén 
szabadon választott tételről felolvas  Demes 
Ignáez tanító). 7. Elnöki jelentések. 6. A jövő 
gyűlés tárgysorozatának megállapítása. 9. A f. 
évi éa hátrálékos tagsági dij < k befizetése.  10. 
Indítványok. 11. — Végűi rövid tanácskozás a 
méhészetről Csikcsatószeg, 1906. április 92. 
Fodor István jköri elnök. 

— Gasdaaági vándorgyűlés . Az er-
délyi szász gszdasági egyesületnek medgyesi 
fiókja  a napokban Bolkácson vándorgyűlést tar-
tott, mely alkalommal ugyanis a szőlőmivelésrül 
értekezett. A szőlőgazdaságban valódi tekin-
télyre szert tett előadó oktatásait kiváló figye-
lemmel hallgatta végig a nagyszámú közönség. 

— A s zéke lyudvarhe ly i v i l l amos 
v i lág í tás megvalósítása érdekésen a város ta-
nácsa fontos  lépést tett a napokban, ameunyi-
ben 260 drb izzólámpás és 4 ivlámpát véve 
alapul, meghirdette a pályázatot a telep fel-
állitáaára. A telepei a város saját költségén 
építtetné iel és au lán bérbe adná annak ke-
zelését. 

—• A szüzbeszéd. Egy dúsgazdag fran-
cia kereskedőnek az volt a legforróbb  óhajtása, 

hogy bekerüljön a parlamentbe. Ez az óhajtása 
teljesült ia. A Bzónoki emelvényre azonban csak 
agyellenegyszer lépett. Beszédét igy kezdte: 
.Ui 'sím 1 Az ember tulajdonképpen csak állni *. 
Itt megakadt a szónok ; ijedten tekintgetett 
kArűi, a lélegzete is elállolt. Ekkor óriási de-
rűltaég közepette felállolt'  Cassagnac Pál és 
igy szólt- Indítványozom, hogy a/, imént el-
hsngzott beszéd egész terjedelmében kinyomas-
sák éa a szónok arcképével diszitlessék I" 

— Hatásos rende le t . XIV. Lajos ide-
jében az a divat kapott lábra Párisban, hogy 
a hölgyek maguk hajtották lovaikat. Minthogy 
azonban gyakran ügyetlen kocsisoknak bizo-
nyultak, a baieselek száma egyre szaporodott. 
Ekkor a király a következő rendeletet bocsá-
totta ki: „A közbiztonság érdekében felkérem 
a családfőket,  hogy a hajtást csak abban az 
esetben bízzák feleségeikre,  illetve leányaikis, 
ha ezek harmincadik életévüket már meghalad-
ták." Másnap egyetlenegy nö sem hajtott már. 

— Postarablás. Folyó hú 20-án éjjel 
ismeretlen tettesek Csikszentdomokos község 
m. k. postahivatal helyiségét feltörték  és a 
Wertheim szekrényt a benne levó mintegy 
3000 korona készpénz és 4000 koronát kitevő 
értékpapír és tárgyakkal együtt elemelték, 
még pedig oly ügyesen, hogy a mellékszobá-
ban alvók mit sem vettek észre. A nyomozás 
széles körben folyik. 

— Öngyilkos honvéd . Vasárnap este 
9 órakor a helybeli honvéd laktanyában egy el 
keseredett honvéd szolgálati fegyverével  agyon 
lőtte magát. A szerencsétlen azonnal szörnyei 
halt. 

— Apagyilkos Szentsimonon. Szent-
simonban történt az ünnepek alalt, hogy egy 
suhanc apját, mert ez őt vendégek előtt meg-
szidta, midőn az udvarra kiment, levágta. 

— Halálos végű verekedés Csik-
Bzépvizen. Szépvizeu, a Drulscli korcsmájá-
ban véres verekedés történt ünnep másodnap-
ján ; a dolog vége az lett, bogy a község 
egyik notorins kötekedőiéi leszúrták. A tettest 
még nem sikerült megállapítani. 

— Har ika r i Csikszent imrén. Csik-
szenlimrén van bárom, már fegyházai  is viselt 
testvér; az egyik most kerüli baza, de ismét 
bajt csínált. Egyik testvérével öszevezett, mert 
ez cigány lányt vett el, a a vége az lett, bogy 
testvére hasát egy fejszével  egész hosszában 
végig basitotla. A basmetszésről már most az 
ügyészség fogságában  elmélkedik. 

— Óriási szerencsét lenségek tört éu 
nek napról-napta a bányákban. Majd a rette-
netes bányalég, majd a tüz puszi itja bennük az 
embereket. Itt összeomlik egy tárna, amolt 
víz lódul az aknába és mégis mindennap sok 
ezer bányász száll alá a mélységié, hogy meg-
kísérelje a szerencséjét. A báuyász sokat tesz 
kockára és sovány a szerencséje. Mennyivel in-
kább kötelességünk tebát megragadni minden 
alkalmat, abol kevés kockázat mellett nagy sze-
rencsére lehet reményűnk. Ilyen alkalom nyílik 
most is, midőn esetleg egy millió koronái nyer-
hetünk Havas Testvélek hírneves budapesti 
bankházából való osztálysorsjegyen, a melyek 
helyben Szvoboda József  papirkereckedésébrn 
kaphatók. Bővebbet a hirdetési rovatban. 

V i z s g a l a p o k : kaphatók 
Szvoboda József 

Csíkszeredában. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Tisstelt Szerkesztő url 

Beoaes lapja éa a .Székelység- legköze 
lebbi számában bizonyára teudentioaua kirende-
lés folytán  aa állíttatik rólam, hogy a aaeuttuár 
toni kerületben felléptem  képviselőjelöltnek, de 
visszaléptem. Az én elveinben a tényállás a;, 
hogy a Bocakor Károly érdekében összehívott je-
lölögyülés nagy zöme lakásomra jött, fölkért  a 
jelöltség elfogadására  BŐI aunak elfogadását  erő-
szakolta, Én a bizalmat megköszönve a jelölt-
aéget nem fogadtam  el, bauem ajánlottam Dr. 
Bocskor Karoly e. tanár arat. 

Bartalis Ágost 

Felhívás 
a oalkaxentmártonl kerület választó-kerQlet 

polgáraihoz. 

Polgártársak I Székely testvéreink I Isten 
segedelméből megértük azt, hogy a Fejérváry 
kormány helyét a nemzet vezérei foglalták  el a 
a nagy minisztérium megalakulása után a uagy 
parlament megalakulás szükséges. Kerületeket 

*) £ rovatok aiatt közlőitekért felelősséget  uem 
vállal a S z e r k e s z t ő . 

valósággal megrohanták a jelöltek, kik ast hi-
szik, bogy egy megürült kerületben teljesen sza-
bid a vásár: 

Nem foglalkozunk  a hivatalos éa nem hl 
vataloa jelöltekkel, sem aisal, hogy ezek mind 
fegyverekkel  küldenek, de kötelességünk arra 
figyelmezteti!»  titeket, bogy meg kell fontolno-
tok, kire adjátok szavazatotokat. 

A jövő a 48 as párté s mivel ennek sok 
jelöltje van, különöa gondot kiván annak meg-
gondolása, hogy kinek van a jelöltek közt súlya. 
A kialakulandó nagy parlament erős képviselőt 
kiván, olyant, kinek felfelé  nagy befolyása  van 
a kiró uiiul vármegyénk szülöttjére maga a ke-
rület, de még a vármegye is biztou támaszkod-
liatik. Szükséges, hogy cz a jelölt ismerje a mi 
viszonyainkat, szükséges, hogy őt érdekei ehhez 
a vármegyéhez, ehhez a kerülethez kössék. 

A jelültek közt csak egyet ta'álunk, kit 
nyugodt lélekkel ajánlhatuuk a ez Dr. Bocskor 
Károly budadeati egyetemi tanár. Budadesten 
elfoglalt  szép állást, melyre Baját szorgalmából 
küzdötte fel  magát, oly biztosíték, mely öt első 
sorban jijáulja. figyelmeztetünk  titeket, hogy ne 
bigyjetek az ellene elterjesztett kereszteléseknek. 
melyek mind alaptalanok s csak kortes fogásból 
származnak. 

Nagyon szomorú dolog volna, ha jobban 
hinnétek máa vármegye belieknek, mint azok 
nak, kiket veletek együtt a közös szülőföld  drága 
emlékei kőinek Csík vármegyéhez. 

Minél tekiutélyesebb férfiak  kerülnek az nj 
parlamentbo, annál nagyobb leBZ az az alap 
melyen az általános választójog alapján bekerülő 
képviselők a jövendő Magyarország nagyságának 
hatalmas épületét felemelhetik.  Csak rajtatok 
áll, hogy ezen alapozó munkára kemény férfit 
küldjetek, kinek munkássága nem az üres liang 
zatos szavakból, Imnem a komoly férfias  testek-
ből fog  állani, de erre a muukára alkalmat kell 
adni. 

Polgártársak ! Székely testvéreink I A leg-
utóbbi választás alkalmával kiáltványban teljes 
bizalommal forduilutil;  hozzátok, mert a Tisza-féle 
rendBzert kellett megbuktatni. Ti megértenélek 
szavunkat, Nem fogadtátok  el a megvesztege-
tésre száut pénzt, nem ijedtetek meg sz üres 
fonyegeléstől  B diadalra vittétek az ellenzék lo-
bogóit, Most is arra kérünk, hogy hallgassatok 
reánk. Jól fontoljálok  meg mit tesztek. Ne té-
vesszen meg a sok nagy liangu ígérgetés, mely 
ugy psttanszét, mint a Bzappan buborék. Moat 
nőm uagyhangu Ígéretekre, hanem komoly tes-
tekre vau sziikcég. Egyébiránt hallgassatok el 
fogulatlanul  lelkiismeretetek, igaz meggyőződé-
setek szavára B akkor nem fogtok  csalódni ab 
ban, ki mellé sorakozzatok. 

Csíkszereda, 1B0G. április 23. 
Csedő István, 

a caik vtunuiiYri 48-as párt 
elnöke. 

79—1906. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kii. járás 
bíróságnak 1906. évi 53. polgári számú végzése 
folytáu  Dr. Zakariás Mauó ügyvéd által kép-
viselt Szabó Ferenc csikszépvizi lakos végre-
hajtató részére Botla József  csiktaplocai végre 
hajtást szenvedő ellen 114 kor. 27 üli követe-
lés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehaj-
tás folytán  alperestől lefoglalt  és 700 koronára 
becsüli iugóságokra a csíkszeredai kir, járás-
bit óság 1906. évi V. 19. sz. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felülfog 
laltiilók követelése erejéig is, a mennyiben azok 
kielégítési jogot nyerlek volna, végrehajtást, szen-
vedő lakásán leendő megtartása határidőül 1906. 
május hó 12. napján délelőtti 8 órája kitu/etik, 
a inikor a bíróilag leloglalt ingók és pedig: 
orgona stb. a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett, szűkség esetéu becsáron alul is 
elfognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö 
vetéléséi megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél irásbau beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ns mulaszák, mert különben csak a 
vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. április 31-én. 
Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrehajtó. 

288—1905. végrli. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt. bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. g-a értelmében ezennt-l közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1906. évi V. 71, 60 és 141 sz. végzése folytán 
Dr Szántó Samu csíkszeredai és Dr Johann 
Exle ügvéd által képviselt Merza Bezsó csík-
szeredai, Apolló bécsi cég és Hercz-féle  könyv-
nyomda brassói cég felperesek  részére Szabó 
Lajos és Messer Jakab '-sikszeredai lakos alpe-
rosok ellen 3116 kor. 90 flll..  128 kor. 80 flll. 
és 33 kor. 20 flll.  tőkekövetelés a jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  elpere-
seklöl lefoglalt  és 3501 kor. 40 fill.-re  becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. jbiróság fennti 

számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vsgy felülfoglallatók  követe-
lése ere éig is, amennyiben azok törvényes zá-
logjogot nyertek volna, alpereseknek lakásán, a 
Vigadó épületében levő lakásokon leendő Meg-
tartására határidőül 1906. május L napján 
délelőtti 8 órája batáridőül kitüzetik a mikor 
a bíróilag lefoglalt  házibntorok, lovak, kocsi, 
vendéglői felszerelések  stb. s egyéb ingóságok 
a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés  mellett, 
szűkség esetén, becsáron alnl is el fognak 
adatni. 

Amenyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés as 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. évi április 91. 
Keresztes Gyula 

kir. jb. végrehajtó. 
V u szerencsém értesíteni az igen Uaztelt 

bölgyközönséget, hogy a folyó  é v i áprllin 
hó 18 tói kezdődöleg m i n d e n n n r d a napon 
Csíkszeredában Gál András-féle  Hu t t e r -
szál lodával szemben (bent az udvaron) dísz-
én mindennemfi 

nőikalapot átalakításra és díszítőre 
a legszolidabb árban a mai kor igényeinek és 
a hölgyközőnség legkényesebb Ízlésének meg-
felelően  fogom  előállítani. 

Tisztelettel 
1 - 8 Bodó Andrásné. 
A nagy kereslet miatt ujabb 16000 sorsjegyet 
bocsátottak ki. Ugy ezen uj, valamint a régi 

sorsjegyek kaphatók 

Havas Testvérek 
Budapest, V. Lipót-körűt 17. hírneves bankhá-
zában. ahol már számos nagy nyereményt nyer-
tek. Ily szerencsés sorsjegyek helyben kaphatók 
Szvoboda József  papirkereskedéséhen. 

Több nyeremény, mint eddig I 
• SOrtitíí Főnyeremény.- '/» WltltO 
i-50 kor. Egy millió korona. 3-—kir. 

Vásároljunk mielőbb I 

Sorsjegyek ressletre. llmdenaeaB bukQgyle- VilUteoiiMii. 
Kölcsönök sarsjeerekre. MMI JelulofkSlccOL 
Értékpapírok Tétele n - m a c n t a t w r p k Hítelnlielelek. 
M e i m e g M i t t u <»>i>i><*>. BUDiPBB- ó r j j é b t 

öwtösHlékre . "w™'  TâaleScrletsL 
Tudósítások ingyen és bérmentve. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt csikmenasági áll. el. népink, gondnoka 

ezennel közhírré teszi, hogy as 1906. évre az Iskola 
részére hátulsó havaa (Rövidláb) düllóben as ará-
nyositáa folytán  kiszakkdt 101 hold 487 naa. 51 
területü kaszáló helyet m á j u s h ó 10 é n nyilt 
árveréseo a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adja kl, 
kikiáltási ár 101 korona. Árveresni ssándéko-
zók kötelesek a kikiáltási árnak 10°/,-át a gond-
nokság kezéhez letenni, egyéb felvilágoaitásaal 
bármily időközben szivesen ssolgálok. 

CsiktnenaBágon, 1906. április hó 18-án. 
Csedő Gábor , 

8 h. elnök éa gondnok. 

Árlejtést  hirdetmény. 
A oBlkszépvizi .Szentháromság segély-egye-

sület,* a saját oéljaira tervesett házának építé-
sére versenytárgyalást hirdet. 

A versenytárgyalás, a osikssépvisi örm. kath. 
iskola helyiBégében, 1808. ÓVi m á j US hó 6-an 
d. U. a ó r a k o r fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár 29N17 kor. 0» fillér. 
Bánalpéns a kikiáltási árnak 10•/, a, mely 

összeget az árlejteni szándékozók kéaspénaben, 
vagy óvadékképes értékpapírokban, as árlejtés 
napjának d. u. 2 órájáig, kötelesek Fejér János 
csikszépvizi lakosnak, mint as épitó blsottaág 
elnökének Kezéhez letenni. 

Feltételek, tervrajz és költségvetés Fáraó 
Simon örm. kath. szertartású papnál tekinthetők 
meg Csikszépvisen-

Az épitő bizottság fenntartja  magának ast 
a jogot arra, hogy a beérkezett ajánlatok kősűl 
szabadon válasathaason. 

A osiksaépvisi Ssenlháromság segélyegye-
sülét nevében. 

Csiksiépvis, 1900. ápril hó 24-én. 
Fejér János, 

1-2 mint az építő bizottság elnöke. 



TÖRÖK SZERENCSE KOVÁCSA! 
u a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 26 millió 
ViffOnánAl  több nyereményt fizettünk  ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek 
között a 9 « y e r e s i é i y t és pedig: 

kétszer a nagy jutalmat a 600.000 koronás főnyereményt, 
a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt, 

továbbá 5 á ÍOO.OOO, 3 á ÖO.OOO, 2 á 80 .000 , 3 á 70.000, 
3 á 60.000, több 60 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 , 30 .000 , 26.000, 20 .000 
6.000, és ezeken kivül számtalan 10.000, 6.000, 2 000, 1.000, 600 koronás 
és egyéb nagy nyereményt. — Ennélfogva  ajánljok, hogy a legközelebb 
kezdődő, a világ legesélydnsabb osztálysorajátékában vegyen részt és ren-
deljen nálunk egy szerencsesorsje 

A most kezdődő 18 
magyar 

lesorsjegyet. 

! 125.000 sorsjegyre 
ismét 62.500 pénznyeremény 

osztálysorsjátékban IfitMJVV  igmét UfliüVV  jnt és összesen 

14 m i l l i ó 469.000 k o j r o n a 
hatalmas összeget sorsolnak ki. 

álló*szerencse szám o t l S r . ^ - T S 
_ uuaay sz <rit • leve 

nlanr Mfvátele  iltal tar nayargamv-
itm aa|y szerepet játadk ai tlettea és 

éppta »§y szemcsés vsletlsa 
azáswt eltalálta, «elyrs egy 

URf  aysnatsv | s t 

ááslL á(sta 
JSSmTtaÉm SaSTáus Utat Issislla áltrM. IHUHIZ 
iksz. áis ikt 
i s t n i , Isita 
M i k llszka 
áalaL Isrkala 
I n a d , Bérlika 
ársáá. laW 
áruar, M i s 
iartL Irlilttz 

hul la 

O H 
soo; u m 

2IS1» 
«tu* 
Í4SS •MSI 
i ü . 4 Utál 
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mm 
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ÍOHOI 12KUS 
Isnái, b z i lüMt 
NlW, frMBZttZ  l í t t l i 
MvM. i n 1ZZSI7 

H S ; 

Btszá. CnzáM Mit Ut. tul* B96S 
Bük. Hal 1W21 
Dtaér, ntn 2owi lalL rraacliki SíoSi b'trs. Mda MiöS írat, Buoviva S4»a$ rsrsne Bcrlril S*»H rrl:Tes.0al)r etla .Wia rülíp, Siz.lla SH779 
•ibtr. ledvlf  .*W1H Gajpár. Beleit »»17» Ssrgely. Heirlatt 4KBS fleia,  Bwm.iia 
«03111». H.l1a 
Bfirgr.  Imivta 
•FILA LÁZÍTS 
leartk. Ilona 
• • ráun , IIai •né. lika 
hiac, Iris 
Uita, Insa. 
I a n . luftilla 
btváa. I u t a Uta. Maisa 

513!*t 
8i;oí 
84;8U 
SWI9 

101914 
liíiOS 
lit-iW üttio 
123311 

SSM 

Irts, Máz l l t t t 
likak l éü l 20284 
Hiss, ladlth 209S9 
h ü , llltlkl 242US 
lilsel. Kartlis 242U 
Iáinál, latlaka 88874 
lárolv. Kalalti SW34 
Is rael . KLÁN 
Ertstot. Klotild 
Laioa Kernella 
liistb. Knasttaa 
l i i . Inaigiiaia 
lipit. Laura 
Lőrinc. Lenke 
• n ó . Leonla •arltoi, Ulii 
•árion, Ltna -•ályu, LgdaQls lil">aí 
•iaal.*, l n | u li'ivil Miklós, lájdtlaa lír.l» HUa, ialvta l « l l 
• i r . l a r e l t K U K 
Binder, l i r t i u i s 
Orkáz. lártkz 8Si8 12ÍM 

Itt*. liUili Nls, laroln ál, lei • 

853 IS :;iis;."> S8|:(s 
ÍSJiS 
4|!l|9 
04-114 
hi;:M 
HIIIIH 
DicliO 

lOllttS 

20441 
2008» 

Fál.leiltl 24236 
Pélir. Olfz  J 24277 
Pisla. Paila 2HS7U 
Bicbard, Pelagl» IK7I'. líli/i. ht'niii  Ke40 
Bn.loll, Plroaka »74il 
Salamon, Begiaa ssnu 
SI'IID. Bó iua ítóis 
Sándor, Btialia 
Simta. Sári 
Tamás. Sarsllz 
Tibor. Sierena Thinir. Tbiadarii 
Tivadar, Ttréi 
Tóbiás. Ttrat 
Vendel. Valéria l'-M-Vis 
Vlklor, Veronika l£l >n; VliasB. Viktória l'-iv.'u 
Viacs, Vilma l iMls 
lilláa. laála 1SM2I 

4I».'I havii 
N4 TIIU S'aijn 

íii.vti 
I£I'SI4 

S S ^ Î Î t i S r  W O O . O O O J & o x o x l s l . 
Továbbá 1 jutalom OOO.OOO, 1 nyer. 4 0 0 . 0 0 0 , 9 0 0 . 0 0 0 , 

2 á ÍOO.OOO, 1 á 0 O . O O O , 2 á S O . O O O , 1 á 7 0 . 0 0 0 , 2 i 
AO.OOO, 1 â 5 0 O O O , 4 0 . 0 0 0 , & & SO.OOO, 3 & 8 5 . 0 0 0 , 8 á 
SO.OOO, 8 & 1 5 . 0 0 0 , 36 á Í O . O O O korona és sok egyéb nyeremény. 

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 
iMOTfrt—.751 lor. 1.5(1, 

3 . - . .. 6, 
'L eredeti sor» frt 150 v. lor. 3 -
'Il .. ,, n 6. „ „ 12. . 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes bekül-
dése ellenében küldjük, — Hivatalos tervezet dijtalanul. — Megrendeléseket 
eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb 

MT FOLYÓ É T I A P B I L I 8 HÓ S0.IO 
hozzánk bizalommal beküldeni, mintán fenti  szerencseszámok gyorsan elfogynak, 
és as L osztály hozása már november 23-án és 24-én okvetlenül meglesz. 

SA Bankháza, 
B a d a p e n t TOROK Akt és T 
TM(t Budapest, 

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-úzlete. "Wm 
FlárBdáafc  esztálysorsjiték-tliletel: Központ: Teréz-körut  46\a. 1. fiók:  Vaczí-
körut  4\a. II. fiők  : Muzeum-körut  ll\a.  III. fiők  : Erzsébet-körut  54 a. 

Üzlet átvétel. 
Van szerencsém Csikszereda város és vidéke n. é. közön-

ségének azives tudomására hozni, hogy a 

T YIGADÖ VENDÉGLÓT 
SZÁLLODÁT 

m^jos 1-tól kezdve átveszem éa  személyesen fogom  vezetni a 
legnagyobb gonddal, hova a cukrászdámat is átfogom 
helyezni. 

Fősúlyt fektetek  a szolid és pontos kiszolgálásra, tiszta 
borok állandó tartására, valamint a legkényesebb igényeknek 
megfelelő  konyhára. 

Nem fogok  semmi kOltaégtóí, fáradságtól  visszariadni, hogy 
vendégeimnek minden tekintetbea kényelmét és szórakozását 
lehetővé tegyem. 

Kiválő tisztelettel 

LACZINA KÁROLY. 

2 0 - 2 0 

Van szerencséin a n. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy saját telkemen Brassóban, (Vasút-
utcza), a tránváj elágazásánál, bel- és külföldi  már-
ványokból faragtatok  és csiazoltatok síremléket és 

mindennemű butormárvány lapokat. 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 

Syenit, Labrador és Andesyt kemény 
kőzetü síremlékeket, amely kaphatók 20 ko-
ronától 2000 koronáig. 

Mind első _ kézből a legolcsóbban be-
szerezhetők. — Ügynökök mellőzésével kér-
ném egész bizalommal hozzám fordulni, 
mert ez által sok megtakarítás érhető el. 

Teljes tisztelettel: Xfegy  J é a M t kőfaragómester,  Brassóban. 

S Í L J E E A R A 
koosikészitő és kárpitos 

GsllEwaeredLa, xeáJ£6czy-"u.. 3 5 2 . e z . S a j á t b á z . 

Eaktáron tart mindeDaemll ruganyos koosikat. Elvállal minden a 
szakmába vágó javításokat és átalakításokat és ócska kocsik becserélését. 

Szolid és megbizható tartós munka. 
Roganyos díványok, matraook, hajlított székek, koosiülósek állandóan 
kaphatók. Kárpitos munkák Ízléses kivitele. Moakám szolidságát üzletem 
régi hirneve biztosítja. 

BATEB FEBENCZ 
10—10 kocsikészlti és kárpitos. 

= Megrendelések pontosan éa késedelem nélkül esakősöltetnek. 

^ 'EgltJBÍ]: 

K Í S Z O N J A K A B F A L V I 

X r i á t s z l ó í o x x á - s " 
C-ÍCTI u Kjr-mn. v fra'CTr.T 

• V Égvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógyviz. « ^ g 
Tartalmú egr liter rlibeo ai ornigoi m kir. kémiai intézel ii vegrkisérleti itlomii eleméie ueriit 

Kénsavas káliumból 
Clilor káliumból 
Chlor nátriumból 
Ketted szénsavas nátriumból 
Ketted szénsavas mészből 
Ketted széusavas vosélecsböl 
Timföldből 
Kovasavból 
Jódból 
Szilárd alkotó részek összege 
Szabad szénsav tartalma 
Fajsúlya ló* C-nál 

0-0283 grammot 
0023» 
0'0ll4 
21760 
1*0517 
0*0406 „ 
00066 
00790 
nyomokat. 
4*0175 gramm 
1*7834 
1*004 

Mérték sdé orvosi vélemények szériát a „Szent László forrás' 
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és ffildes  sók-
ban valö gazdagságánál fogva  kiváló jő hatása a légző,  emésztő és bogyelvá-
laszté ntak és szervek, mindennemfl  harntos bántalmai ellen. 

Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiféle  eredetű 
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési  gyengeségeknél. 

Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, aviz 
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szerve-
zet által való feldolgoztatását  biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Ssent László forrás"  vize 
kellemes Oditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felette  ajánlatos. 

Kapható a „Ssent László forrás"  vize kezelöségénél: 

Csutak Albert és Bruza Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kászonujfslu;  vasúti állomás: Csiktusnád és Kézdlvásárhsly. 

LCSO BÚTOR. 
Egy bútorgyárnak csődtömegét mélyen a becsáron 

alul megvettem, mi által azon kellemes helyzetben vagyok, 

modern stilü háló- és ebédlő-szobákat, 
valamint szalongarniturákat, divánokat és minden-
nemű b ú t o r o k a t vevőimnek rendkivUl olcsó árban to-
vábbithatni, melyeknek megtekintésére raktáraim bármikor 
rendelkezésre állanak. 

6—8 
Tisztelettel Fogolyán Endre 

SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 
Nyomatott Csíkszeredában, S o o d a József  könyvnyomdájában, 1906. 




