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A soproni határozat. 
Magyaroiszág egyik törvény ható-

ságának közgyűlésén a nemzetiségi kér 
(lés tüzet vetett a miatt, hogy a törvény-
hatóság tisztviselőjét német nyelvű 
relerálásra kötelezte. Az ügy talán elsí 
mul és Sopron városában marad, ha gróf 
Andrássy Gyula belUgyniininzter felleb-
bezés folytán  olyan határozatot ne.u 
hoz, miszerint a köztisztviselő idegen 
nyelvű felszólalását  nemcsak megengedi, 
de annak használatúra Kötelezi is. Mi 
niszteri széken ily nagyfokú  tévedésre 
példa nem volt. 

A nemzetiségek a koalicziós koi-
niúny alalt erősen mozgolódnak. A kér-
dés ma már annyira elmérgesedett, mini 
soha. A kormány tehetetlen velük szem 
ben, sót — amint látszik — ínég tápot 
ad nekik. 

Más államban, ha még oly tarka is. 
nemzetiségi kérdés alig vun. Nálunk is 
csak ujszUlött. Máshol mindenki viseli a 
közterhet és hallgat. Nálunk pedig a 
liúny nemzetiség, annyi rögeszme, annyi 
úllutnideúl. 

A soproni eléggé el nem itelliető 
határozat országszerte érthető consler 
natiót keltett; felzúdult  a függetlenségi 
párt, feles  számmal jelentkeztek az inter-
pellálok s mikor úrra került u sur, az 
egy Bánffy  Dezső tetle meg ii;ter-pelJú-
tiójút — cseudben. felti'nes  nélkül A 
válasz azobnu késik. Ezzel különben alig 
is leltet foglalkozni.  Andrássy mosako-
dott ugyan a függetlenségi  pártban, fej-
tegetései azonban hemzsegnek a téve 
désektöl. Az 1808. évi XL1Y. t -e meg 
úllapitja, hogy a törvény hatóságok túr-
gyalási nyelve u magyar. Ebből nem 
következik az, hogy egy városi szabály-
rendelet kötelezheti a tisztviselőt idegen 
nyelv használatára. Hisz akkor minden 
tisztviselőnek kellene azr bírnia is, mi 
lenne az állam nyelvvel? A törvényha-
tározott kijelentést tesz, kifejezett  szavuk 
kai sehol nem említi egyik nemzetiség 
nyelvét sem. Andrássy ennek daczára 
széles körű törvénymagyarázattal adja 
elő gyatrán alapozott jogi érveit; hivat-
kozott állandó gyakorlatra a németnyelv 
használatában, minek ellenkezője bei^a-
zolástnyert. Nem akar a paragrafusokon 
nyargalászni, tudomást pedig nem vesz a 
működő pangermauizmusról. Orvosságot 
azonban ad a németnyelv használaláuak 
megengedésével. Ez is nemzeti vívmány 
És uem akad a függetlenségi  párt szép 
számú táborában egy sem, ki szót emel-
jeu a magyar nyelv jogain esett sérel-
men. Sok szó esett ugyan nz elkövetett 
sérelmen pártkörökbeu és azonkívül, a 
vélemények meglehetősen egyöntetűek 
voltak, de a határozat ma is határozat, 
még pedig jogérvényes. Ez nagy baj, 
mert veszedelmes praecedenset képez-
het sok más uemzetiségi törvényható-
ságnak, melyek amúgy is végnélküliek 
követeléseikben. 

A nemzeti egyenjogúságról alkotott 
törvényünk rossz; sokat enged a nem-
zetiségeknek az egységes magyar nem-
zeti állam kiépítésének róvására. Külö-
nösen áll ez akkor, ha kiterjesztő tör-
vénymagyarázatokkal a törvény inten-
tióit félremagyarázzuk. 

A lényeges eltérés Andrássy hatá-
rozatában tulajdonkép ott mutatkozik, 
hogy a törvénynek azon rendelkezését, 
miszerint a törvényhatóság bizottsági 
tagjaira nézve megengedi az anyanyel-
vükön való felszólalást,  a köztisztviselőre 

is kiterjeszti, sőt egyenesen kötelezi erre. 
Már pedig hu a tisztviselő nem élhet 
kizárólag nz állani hivatalos nyelvével, 
hanem más idegen nyelvre kötelezheti), 
akkor jövőben fegyelmi  eljárást kell in-
dítani azon tisztviselő ellen, ki nem né-
metül. tótul, románul, vngy szerbül refe-
rál. Ez.t sem törvény, sem szabályién 
delet, setu állandó gyakorlat nem úlla-
pitja meg. 

Politikai szempontból Andrássy saját 
kijelentése .s/erint a hazalias. mindig 
velünk érző németség régi gyakorlatút 
respektúltu a határozat meghozatalaiul. 
Hogy ez milyen tarthatatlan, bizonyítja 
a Sopronból több oldalról nyert azon 
alapos inf'onnúlió.  miszerint ill is a Katiba 
Kristi.tVy lele radikális partba beolvadt 
dáraliomoU működnek, kik ép a panger-
munizimis szolgál Iában állanak. 

Ezek azok a hazalias, mindig velünk 
érző némelek. kiknek jóérzésére And-
rássy appelúít. kiket egy régi gyakorlat 
megszüntetésével felizgatni,  tőlünk eli-
degeníteni és belekergetni őket a nem-
zetiségi és alldeutseli mozgalmakba : 
csakugy an suly os politikai hiba lelt volna!' 

A liiba. mely a magyarság ügyén 
elkövettetett, nemcsak ez; tetézi meg 
különösen azon körülmény, hogy a füg-
getlenségi párt, mint nz alvó oroszlány, 
tudomást sem vett az elkövetett sére-
lemről. mi annál súlyosabb, mivel kön-
nyen az a văd érilieli. hogy a liatvaa-
lietesekkel való koalíció óla jobb érzései 
nincsenek, sokat hangoztatott elveit szeg 
re akasztolta. Ez okból sulyus kötelesség 
mulasztás terheli a függetlenségi  pártot, 
melynek a hibát reparállutni kellett volna 
bármi úron is. 

Minthogy pedig a határozat ma is 
határozat, egyedüli orvoslás csak nz 
lehet, hogy azt bármely uton meg kell 
semmisíteni, vagy utat-módot kell ke-
resni arra, miszerint az viszaszivhutó. 
illetőleg hatályon kivill helyezhető L-
gyen. —a 

Rénmiiil. 
Lapunk nuilt számában már közöltük, 

hogy a telesiki esperesi kerületben mily sor-
rendben fogják  a bérmálást elvégezni. Akkor 
azt is jeleztük, hogy a bérmálás szentségé-
nek kiosztására a mi kegyelmes püspökünk is 
el fog  jönni; azonban gyengélkedő volta miatt 
orvosai tanácsára lemondott az idejövetelről. 
Egyébként az eljiivetelben egyéb elfoglaltsága 
is akadályozta, ugyanis 10-én Segesváron és 
14 én Kolozsváron o maga fog  bérmálni s az 
utóbbi helyen n/. akkor tartandó rendkívüli 
státusgyülésen elnökölni is fog.  Maga helyett 
dr. Lányi József  leliéri apátot, timiini felszen-
telt püspököt és nagyváradi kanonokot kérte 
fel  a bérmálás szentségének kiosztásara, aki 
már a mult évben is helyettesitette kegyel-
mes püspökünket Udvarhely-megyében e fárad-
ságos, de kegyelemteljes futikezió  elvégzésé-
ben. A magas vendég április hő 30-án dél-
után gróf  Mikes János székelyudvarhelyi es-
peres-plébános kíséretében érkezett Székely-
Udvarhelyről megyénkbe. A fogadására  nagy 
előkészületeket tettek s mindenütt szeretet-
teljes és lelkes fogadtatásban  részesült, bi-
zonyságot tévén arról, hogy püspökünk he-
lyettesítőjét is ép oly tiui hódolattal és igaz 
szeretettel halmozzák el, mintha ó maga jött 
volna közénk. A fogadtatás  előkészítésében 
nagy érdemei vannnk Bálint Lajos felcsiki  fő-
esperesnek és mindazon hatóságoknak, amelyek 
az ó felkérésére  igyekeztek minél fényesebbé 
tenni a fogadtatást.  Legelőször is a megye 
közönsége nevében, majdnem a megye hatá-

rán, Fejér Sándor alispán, több tisztviselőnek 
s csíkszeredai polgárnak az élén fogadta  és 
szép szavakban üdvözölte a megyénkbe jövő 
püspököt, aki köszönetet fejezte  ki a lelkes 
fogadásért.  Ezután a menet megindult Csik-
somlyó felé.  A menetet mintegy 30 lovasból 
álló bandérium vezette be. a püspök kocsiját 
pedig egész sor Iclviiagozott és fellobogózott 
kocsi kiivette. A Vardolfalva  határán felállí-
tott díszkapunál a község, képviselőtestülete 
és nagyszámú hivő jelent meg. akiknek no-
vélien IVter Sonilor tanító üdvözülte a főpa-
pot, kivánva, hogy működése termékenyitó 
halassal legyen a hivő lelkekre. Mire a magas 
vemleg a szép fogadásért  köszönetét fejezte 
ki s kijelentette, hogy szívesen jött a derék 
hitbuzgó székelyek küze, akik mindig buzgó 
tisztelői voltak a Boldogságos Szűznek s akik-
nek ősei fegy  verrel kezükben is készek vol-
tak kiizdeui az igaz hitért — A szeminárium 
előtti téren a tanárok élén az ifjuság  lelkes 
éljenzéssol fogadia  a püspököt, akit l'ál liá-
1)01' igazgató meleg szavakkal üdvözölt, biz-
tosítva ót a testület és ifjuság  őszinte szerete-
téről. Kzutan harangzúgás és lelkes éljenek 
közepette a menet felvonult  a pléliáni lemp-
lomlia. amelynek ajtajában, több paptól ki-
sérve. liálintli Lajos löesperes várta és üd-
vözölte a felcsiki  papság és a hivek nevében 
a püspököt, akinek válasza után felhangzott 
a esohotfalvi  kis tanulók licee Saeerdosa. 

Szent beszédet gróf  Mikes János tartott, 
rámutatva ana a nagy veszedelemre, mely a 
lelket éri, ha hünt követünk el. Az erényes 
életre, a bűnök leküzdésére int. Lilánia után 
kezdetét vette a gyóntatás. 

A bérmálás szentségének kiosztása má-
jus l-én volt. A templomot a hivők teljesen 
megtöltötték és sokan ki is szorultak. A bér-
málást a bémiálandók nagy száma miatt — 
mintegy 400 — a szabadban kellett elvégezni. 
A többi része az istentiszteletnek a templom-
ban folyt  le. A szent beszédet maga a püs-
pök tartotta, felhiva  különösen a szülőket, 
hogy istenes életet éljenek, a hitet ne csak 
szóval, hanem minden tettükkel is vallják be, 
meit csak jó peldaadással lesz lehetséges 
vallásos, derék tiakat nevelni. Kiemelte a ká-
romkodás rút voltát s intett, hogy szokjanak 
le erről a — sajnos — nagyon elterjedt rút 
hímről, Utasításokat adott aztán a szülőknek, 
hogy an neveljék liaikat és leányaikat, hogy azok 
igaz gyermekei legyenek a/, egy háznak és hazá-
nak. Kzutan egy oly funkezió  következett, 
amely örömmel töltötte a híveket, kicsit-nagyot 
egyaránt. Ugyanis ekkor igtatta be őméltó-
sága kegyelmes püspökünknek megbízásából 
liálintli Lajost pléhánosi és fóesperesi  hivata-
lába. A hozza intézett beszédben különösen 
kiemelte, mint nagy érdemét, hogy minden 
helyen és minden illőben hiven teljesítette 
kötelességét. S ezen buzgó kötelességteljesi-
tésitek és erényes papi életének köszönheti, 
hogy kegyelmes püspökünk e kerület fóespe-
resévé nevezte ki. A híveket pedig fölliivta, 
hogy mindig szeretettel viseltessenek papjuk 
iránt, akik igazi atyjuk és támaszuk lesz min-
den ügyükben ezután is. A beiktatás- a két 
püspöki kinevezés és megbízás felolvasásával 
kezdődött, ami után Bálint Lajos tette le a 
hitvallást és szokásos esküt. A plébáuosi és 
esperesi jelvényeket a püspök szép beszéd 
kíséretében nyújtotta át. 

Mise után, amelyet maga a püspök mon-
mondott, a bérmálás előtti imádságokat mond-
ták el s azután kezdetét vette a bérmálás 
szentségének kiosztása. Végül a pápai ál-
dás volt. 

Ebéd előtt a képezde tanártestülete tisz-
telgett a püspöknél; a fóesperesnél  pedig elő-
ször a gimnázium tanártestülete tisztelgett, 
amélynek nevében Pál Gábor igazgató üdvö-
zölte kitüntetése nlknlmával s azért is, hogy 

a gimnázium püspöki biztosává is kinevezte-
tett. miáltal az eddigi jó viszony, mely közte 
s az intézet között eddig is megvolt, ezáltal 
még bensőbbé vált. Az ünnepelt e tisztelgő-
ket őszinte tiszteletéről és szeretetéről bizto-
sította s megközönte jókivánataikat. A tanító-
képző tanártestülete nevében Karácsony Jó-
zsef  igazgató, a felcsiki  tanítótestület nevé-
ben pedig Zsögön Zoltán tanár üdvözölte az 
lij föesperest. 

Az ezután következő ebédnek csak egy 
mozzanatát akarom felemlíteni.  Sem  újságot 
mondok, ha említem, hogy Erdélynek minden 
egyes híve őszinte szerettei és ragaszkodással 
viseltetik püspöke iránt, aki tizenegy évi mű-
ködése alatt megyéjében apostoli buzgalmá-
val uj. erós hitéletet teremtett. Ezen szerete-
tet és ragaszkodást tolmácsolta beszédjében 
ó méltósága, kiemelve kegy es püspökünk nagy 
erényeit, amelyekkel nemcsak egyházmegyé-
jének, hanem az egész országnak őszinte bá-
mulatát és szeretét nyerte meg. 8 ezen nap 
nevezetes évforduló,  mivel 11 évvel ezelőtt 
szentelték fel  Erdély püspökévé. Xern mulaszt-
hatja el tehát, hogy e nevezetes napon ne 
éltesse Erdély apostoli buzgalmu, lánglelkü 
püspökét, akit a saját és a jelenvoltak nevé-
ben is sürgünyileg üdvözölt. 

Május 2-áu Csiktaploczán volt a bérmá-
lás szentségének a kiosztása. A község nevé-
ben Lázár Miklós üdvözölte a fópapot,  a temp-
lomban pedig Körösi Géza lelkész fogadta. 

.Május 2-án délután a főpap  Csíkszere-
dába ment, hol a város végén felállított  dísz-
kapunál Ujfalusi  Jenő polgármester fogadta, 
mig ellenben a templom bejáratánál Szigethy 
Gyula plébános üdvözölte, melyek után szent 
beszéd és vecsernye volt. A szent beszédet 
Kés János fógimn.  hittanár mondotta. 

Csikszeredábau a bérmálás szentségének 
kiosztása 3-án volt, melyet megelőzőleg dr. 
Lányi püspök ur szent misét mondott s utána 
egy olyan gyönyörű és tartulmas és egyház-
tól ténelmileg is nevezetes éf.  érdekes beszé-
det tartott, hogy a nagyszámban megjelent 
hivek s különösen a város előkelősége és ér-
telmisége önkénytelenül és egyhangúlag meg-
állapította, hogy dr. Lányi püspök ur nemcsak 
kitűnő főpap,  hanem egyszersmind hatalmas 
szónok, kinek személyében feltalálhatók  mind-
azon kellékek, melyek ót a magyar püspöki 
karnak egyik elsőrangú oszlopos tagjává s a 
katholiczizmus vezérévé avatják. 

Csíkszeredai városi szentbeszédében na-
gyon szépen és nagyon okosan kifejtette  és 
bebizonyította, hogy a nagy műveltség és a 
nagy tudomáuy nem ér semmit és nem hasz-
nál semmit a hit és hitbuzgóság nélkül, melyet 
azonban nem titokban, hanem nyíltan, a vi-
lág szeme előtt kell gyakorolni. 

Csíkszereda város apraja és nagyja soha 
nem fogja  elfeledni  dr. Lányi József  püspök 
urat és a folyó  évi május 3-iki szép nap em-
lékét. 

Csíkszeredából a püspök ur 3-án délután 
utazott el nagy kísérettel Csicsóba. A község 
határán Biró József  egyházi gondnok üdvö-
zölte az ezrekre meuő hivek élén. A beteg 
plébános helyett Eróss József  tanár fogadta  a 
templomban, aki a hívőket a bérmálásra is 
előkészítette. A bérmálás szentségének kiosz-
tása 4-én volt s délután már Rákosra ment. 

A püspököt útjában kiséri a fóesperes 
és Márton Andor püBpöki titkár, valamint 
Márkos Károly udvarhelyi káplán. Megemlí-
tem még, hogy Becze Imre, a felcsiki  kerü-
let főszolgabírója  szintén az egész bénnaút 
ulatt a püspök kíséretében lesz. 

Az eddigi fogadtatás  mindenlltt lelkes 
és őszinte volt B hisszük, hogy ugyanilyen 
lesz az egész kerületben. S ezen nem is cso-
dálkozhatunk. JÓBágos arcza, kellemes, a hit 
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Május 6. C S I K I L A P O K 10. mám. 

igazságától áthatott beszéde belelopja magát 
szivünkbe s ezzel megnyeri mindenkinek őszinte 
tiszteletét és szeretetét Szeretetettel vártuk 
B még nagyobb, igazibb szeretettel fogjuk  el 
bocsátani, mikor nehéz munkája ut&n távozni 
fog  körünkből. 8 egyúttal köszönet illeti meg 
a kegyelmes püspökünket, bogy gondoskodott 
arról, bogy Felesik bú katholikusai hitükben 
a bérmálás szentsége által megerősödjenek. 
Az Ég áldja meg érettel Ego. 

A főgimnázium  áthelyezése. 
A csiksomlyói róm. katb. főgimná-

zium Csíkszeredába leendő áthelyezé 
sének kérdése ismét tárgyalás alá ke-
rült a megyei állandó választmánynak 
folyó  hó 4-én tartott ülésén. A kérdés 
az erdélyi róm. kath. státusnak a vár 
megye közönségéhez intézett átirata s 
a jelenlegi internátus és szeminárium 
épületeinek a létesítendő vármegyei 
árva- és szeretetliáz részére történt 
megvásárlásáról szóló szerződés bemu-
tatásával kapcsolatosan került elő. Mint-
hogy a főgimnázium  és internátus épü-
leteinek részletes tervei már kidolgo-
zás alatt állanak, sőt a régi épüle-
tek átadásáról szóló szerződés is miha-
marább jóváhagyást nyer, bizton remél-
hetjük, hogy az építkezések még folyó 
év szeptember havában a vállalkozó-
nak átadatnak. 

Élénk eszmecserére adott alkalmat 
a státus által felépíteni  vállalt seminá-
ritiiD, mely tudvalevőleg a főgimnázium 
nak egyik szárnyát képezné. Tekintve 
azonban a státusnak ez idei anyagi 
helyzetét, a teljesen kidolgozott terv-
nek ez a része csak később, a főgim-
názium és internátus felépítése  után 
nyerne megvalósulást, amint ezt a stá-
tus előre kijelentette s melyet a tör-
vényhatóság is tudomásul vett. A semi-
náriumnak a főgimnáziummal  egyidejű 
felépítését  pedig igen kívánatossá teszi 
a státusnak saját érdeke, különösen 
financiális  szempontból, mivel az egész 
tervnek megfelelő  egyidejű építkezés 
Bok megtakarítással járna és a cél is 
gyorsabban elérhető. Figyelembe jön 
itt még azon körülmény, hogy az inter-
nátus és seminárium jelenlegi épületei 
nek a vármegyei árva- és szeretetház 
részére leendő átadásával a seminárium 
a főgimnázium  jelenlegi épületébe, hol 
a tanítóképezde is van — lenne elhe-
lyezendő. Ez pedig az igen szük helyi-
ségekben működő tanitóképezdére volna 
felette  hátrányos. Másrészről a seminá-
rium ösztöndíjas növendékeinek a meg-

lehetős nagy távolság nem esne javára. 
Főleg ezen szempontokból képezte meg-
beszélés tárgyát Pál Oábor azon indít-
ványa, bogy a seminárium egyidejű 
felépítésének  valamelyes elfogadható 
módja kerestessék ; minthogy azonban 
a törvényhatóság már eddig is saját 
erején felül  áldozott a főgimnáziumnak 
áthelyezéséért, másfelől  pedig a státus 
az általa elvben már régebb elvállalt 
építést csupán az e célra szánt erdői 
eladásának jövedelmei kézhez vételé-
től tette függővé,  mi a seminárium fel-
építését bizonytalan időre odázza el, 
igen megfontolandó  és egészséges eszme 
kerUlt felszínre  az által, hogy a felépí-
téshez szükséges összeget a törvény-
hatóság a státus részére külcsőnképen 
helyezze kilátásba, ugy azonban, hogy 
az erre vonatkozó esetleges tárgyalá-
sok a főgimnázium  és iuterná'us felépí-
tését semmiben se késleltessék. Hogyha 
pedig n törvényhatóság nem volna ab-
ban a helyzetben, hogy a kölcsönt le-
bonyolitbatuá, a státusuak még mindig 
módjában állana azt más uton megsze-
rezni, mit teljesen indokolttá tesznek a 
seminárium egyidejű felépitisével  nye-
rendő előnyök. A vitában résztvettek 
Mikó Bálint, dr. Erős Vilmos, Karácsony 
József  és még többen. 

Az állandó választmány ezek hoz-
zászólása után oly értelmű javaslatot 
terjeszt a törvényhatóság még e hóban 
tartandó közgyűlése elé, hogy az elő-
adott szempontok figyelembe  vételével 
keresse meg a státus igazgatótanácsát 
a semináriumnak a felajánlott  módo-
zatok elfogadásával  leendő vállalatba 
adása iránt Kevés jóakarattal tehát a 
seminárium is könnyen felépíthető  volna. 
Ezt megkívánná még a főgimuázium 
áthelyezésének egységessége is, hogy 
a vele legszorosabb kapcsolatban álló 
két finövelde  attól el ne választassék 
és az eredeti terv szerint a maga tel-
jességében épüljön fel.  A rég óta hu 
zodó kérdés ezzel végleges megoldást 
nyerne. —s. 

Tanítói gyűlés. 
A felcsiki  róm. kuth. tanítói fiókkör  ta-

vaszi közgyűlését április hó 28-án Csikesobot-
falván  tartotta meg. Istenitisztelet után mind-
járt bevonulás az iskolaterembe, hol majdnem 
elsőnek jeler.t meg Dr. Balló István, várme-
gyénk kir. tanfelügyelője,  ki ez által is pél-
dával járt elől a kötelességteljesitésében, meg-
mutatva, hogy ő a közoktatásügyi aktáknak 
nem épen gépieB elintézóje, hanem a tanügy-
nek, a nemzeti közművelődésnek lelkes és 
odaadó zászlóvivője. 

A begyülekezés után azonnal kezdetét 
vette a gyakorlati tanítás, amelyet Bartalís 
Imre helyettes tanító tartott meg; aki az Is-
kolai fegyelemtartásban,  az egyes osztályok 
magánfoglalkozásának  kiosztásában, s az V. 
osztályban a számlának a tanítási fokozatok 
szemeldtt tartásával keresztülvitt tanításában, 
dacára annak, bogy csak most lépett ki az 
életbe, oly szép tapintatos eljárást, gyakor-
lati tudást és tanítói rátermettséget tanúsított, 
hogy igazán méltó az elismerésre; de amely 
elismerés átbáramlik egyúttal a csiksomlyói 
kántor-tanitóképző intézetre is, amely kiváló 
szellemi nivón álló valláserkölcsös, hazafias 
oktatásával ilyen derék tanítókat nevel a ma-
gyar hazának. — Gyakorlati tanítás után pár 
percnyi szünet, mely után kezdetét vette a 
gyűlés, még pedig a Hymnusz lelkes elének-
lésével. 

A mint a nemzeti címer elhangzott. Fe-
rencz József  csikkarczfalvi  tanító, flókköri  el-
nök lendületes és az ő mélyreható gondolko-
dásáról bizonyságot tevő elnöki megnyitójá-
ban gyönyörködhetett a közgyűlés. Eszmefut-
tatás volt ez a tanitói állás méltó betöltésé-
nek mikéntjéről, a tanítók anyagi helyzetének 
javításából kifolyólag  hálás megemlékezés a 
nemzet áldozntkészsége — a hazafias  kormány 
és nemzet képviselet jóindulata — kivált pe-
dig gróf  Apponyi Albert kultuszminiszter ur 
ÓnngyméltóságáDak feukölt  gondolkodásáról, 
midőn ezen hutalmas Intézkedése által nem-
csak a tanítók anyagi helyzetét tette elvisel-
hetőbbé, hanem azok anyagi goudjainak csök 
Kentésével alkalmat kívánt adni kötelességük 
minél odandóbb teljesithetésére is; s a meg-
jelent vendégeket Üdvözölve a gyűlést meg-
nyitja. Szép szavakban emlékezik meg azután 
boldogult Kancz János főesperes,  kerületi tan-
felügyelőről,  alti mindenkit s . kit mindenki 
őszintén szeretett s kinek emlékét a közgyű-
lés nemcsak szivében, de jegyzőkönyvében is 
megörökíteni óh jtja; azután üdvözli főt.  és 
nagyságos Báliut Lajos csiksomlyói, az idő-
szerinti helyettes főesperes  ker. tanf.  urai 
kérve, hogy miut feledhetlen  elődei, ó is le-
gyen a tanügynek, a tanítóságnak atyai ba-
rátja, támogatója. 

Azután a mult évi őszi közgyűlés jegy-
zőkönyve olvastatott fel,  mely ellen senki ki-
fogást  nem tett. 

Salló Albert zsögödi kántortauitó „Petőfi-
dal" cimii gyönyörű költeményt szavalja el 
igazi érzéssel, szavalatát általános elismerés 
és taps követte. 

Azután Rácz Lajos bidegségi tanító tar-
tott : .Mit tehet nz iskola éB tanító az alko-
holizmus elterjedésének megakadályozása cél-
jából" cimmel tartalmas értekezést elismerő 
tetszés nyilvánítás mellett. 

Ennek kapcsán Dr. Balló István kir. tanf. 
ur az erkölcsi székely népmentés eszméiétől 
áthatva, felhívja  a tanítókat az iskola falain 
kívüli lelkes munkálkodásra s beszéde fona-
lán áttér vármegyénk népéuek általános mű-
veltségi elmaradottságára, statisztikai adatuk-
kal mutatva ki, hogy népűnkuek mily nagy-
százaléka nem ismeri az irás, olvasás mester-
ségét sem. Rámutat arra, bogy e tekintetben 
is első sorban a tanítóké a hivatás és köte-
lesség a multaknak hiányait, mulasztásait 
utánpótolni a felnőttek  oktatásával biztosítván 
a tanítókat arról, hogy gondja lesz arra, 

hogy azon tanítók, kik e tekintetben kiveszik 
a munkából részüket, necsak erkölcsi, hanem 
anyagi elismerésben is részesüljenek; mig 
azok, kik a népmüvelés ezúton leendő elő-
mozdítása körüli szolgálatúikat, fáradtságukat 
áldozni elmulasztják, e szerint fognak  elbí-
ráltatni. 

Kir. tanfelügyelő  ur lelkeB szavai után 
a jövő közgyűlés tárgysorozatának és helyének 
(Csoinortán) megállapítása s egy-két a kör 
beléletére vonatkozó eszmecsere folyt  le, amely 
után — miután iuditvány sem írásban, sem 
szóval nem tétetett — elnök az ülést bezárja. 

P 

A gazdasági egyesületből. 
A csík-vármegyei Gazdasági Egyesület 

igazgató választmánya április 29-én Fejér 
Sándor alispán, alelnök elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen a választmány tagjai közül 
Mikó Báliut ny. főispán,  András Lajos, Bura 
János, dr. Györgypál Domokos, Incze Ignácz, 
Kiss Ernő, Kovács Gergely, Révé9z Gyula, 
Sántha Simon, Tompos János és előadó titkár 
vettek részt. 

A fóldmivelésUgyi  miniszter több rend-
beli leiratának tudomásul vétele után a Szé-
kelyföldi  Kirendeltség átiratai tárgyaltaitok s 
tudomásul vétetett, hogy a folyó  évben a vár-
megye öt községében legelő javításokra 7018 
korona, tenyészkocák beszerzésére 12000 ko-
rona, gazdas. gépek és eszközök beszerzésére 
4000 korona és vetőmagvak beszerzésére 
12000 korona államsegély bocsáttatott a helyi 
megbízott rendelkezésére. 

Felkéretni határoztatott a kirendeltség, 
hogy főképen  a takarmány vetőmagvaknak 
minél nagyobb meunyiségben való kiosztására 
és közvetítésére fordíttassák  fősuly  s hogy 
odahatni szíveskedjék, mikép a vármegyében 
termelt magvak távolabb esó vármegyékben 
vetőmag felfrissítésül  osztassanak ki. A vár-
megye alispánjának megkeresésére a cseléd-
törvény CG. §-a alapján készítendő vármegyei 
szabályrendelet elkészítése végett titkár fel-
kéretett, hogy ide vonatkozó juvaslatát a leg-
közelebb tartandó igazg. választmányi ülésen 
terjessze elő. 

Tudomásul vétetett az alispánnak azon 
értesítése, hogy a községek közterei befásit-
tattak s egyúttal felkcretni  határoztatott az 
alispán, hogy a közutak befásitása  iránt szük-
séges tervezetek elkészíttetése iránt intéz-
kedjék. 

A közigazgatási bizottság megkeresésére 
a Bzaktanitás gazdasági ismétlő iskolák felál-
lítására nézve vélemény adatott s az ügy tá-
mogatására a Székelyföldi  Kirendeltség felké-
retni határoztatott. Az Omge megkeresésére a 
balkáni államok állati termékeinek behozatala 
meggátlása érdekében, továbbá a temesmegyei 
gazdas. egyesület megkeresésére a vasúti 
szállítások közben az állatokhau esett káró-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Síi  a k m i s t  tî  a buais .«• 

Sír a harang, rí a harang, 
A bánat ríkatja, 
Kossuth Iiajost kongva-kongva 
Még most is siratja. 
Sír a harang, rí a harang: 
Szegéuy hazáin! giliug-galang... 

Ki zokog ugy ? Mi zokog ugy ? 
Magyarország népe. 
Az ő fájó  lelke szállott 
A harang szivébe. 
Sir a harang, rí a harang: 
Szegény hazáin! giling-galang... 

Pósa Lajos. 

A kirttx<aé« 
(Haj«) 

Zuhogó zápor hnllott le a rekkenő meleg ntán, 
üdévé téve a nagy meleg és por miatt fojtóvá  vált 
levegőt. A széles országot mellett, melyet az úttest-
ről letolyó esővíz apró, fehér  márvány szemcsék tői 
csillogó árkocskái csíkoztak be, egyenes vonalban 
helyezkednek el a bódító viola- és rezeda-illatot 
árasztó, kicsinyke virágos kertek, a melyek között 
rendetlen össze-visszasógban elhelyezkedő apró szé-
kely házak, ólak és csűrök zsindelyes fedelei  páro-
lognak. A galambdúcos kapnk előtt, a verőfényre 
kihelyezett padokon vígan tracscsolva, fon  az 
asszon; népség, míg az apróság az országút ham-
muszürke sarából gyúrt golyócskákkal dobálja a 
kerítések deszkáit a a porondról összeválogatott; 
lapos kövekkel „sző" az Oltnak a nagy malom 
alatt csendesen hömpölygő tükrén. 

Tamás Jánosáé, a kisbíró úr hitvese már 
légóta pörgeti vörös karikákkal díszített orsóját a 
fedett  ,pooku alatt, szorgalmasan rágogatva szét 

ékouy, vértelen ajkaival a megcsomósodott kendert, 
időközöuként nagyokat rántva mindegyre félrecsúszó 
tarajom tokötőjén. Apró, fekete  szemei élénken csil-
logtak via-szsárga, petyhüdt szemhéjai alól a szembe-
lévő, fantasztikus  czirádákkal czílrázott kapu istenes 
feliratára,  tnajd az utálok zöldes-sárga burjúujain 
tévelygett tekintete, Gondolataiban Katonáné koiu' 
asszonya zavarta meg. aki miután minden jót kívánt 

Isten oszentíelségé*-től s kedves egészsége utáu 
tudakozódott, az utárok hídjára telepedett le, melyre 
a pouk fedele  hosszú árnyékot vetett. Halkan viszo-
nozta a köszöntést a kísbiróné, s kellemetlen mo-
soly futott  végig arczáo, mely ebben a pillanatban 
önkéntelenül uz iskolai kis kézi asztalok mongol-
uőjére emlékeztette az embert. Felundulásnt nem 
tudta palástolni: remegett a hangja. Faggatni is 
kezdette azonnal Katonáné, hogy: 

„Az Isten szent szerelméért tán-tán nem va-
lami nyavalya környékezi kijedet 

Könnyekkel telt meg mindkét szeme a kis-
birónénak s szótlanul nézett komaasszonyára, ki jó 
szóval biztadgatta, hogy mondaná el, ami a szivét 
nyomja: 

•Talán a kisbíró ur szopta le a világot az 
örménynél vasárnapi mulatságképpen s e miatt 
zándorodának össze? vagy a Bancsi hányta el a 
malaczait, vagy a tarkastályog ütött be a marhák 
közé, hogy ugy sir, mint egy csecsszopó 

„Hát kijed még nem es tudja?* szólalt meg 
végre a kísbiróné. .Igaz es nó, kijed ma nem es 
val a templomba." 

— vXem biz én, édes komám asszony I De 
megbocsátja — ejisze — a jó Már ja. Hanem hát 
nem es tehetek róla. Van egy sarjus helyünk a 
köveknél, a vízen felül,  a kijedékén valamicskével 
alól, abban a lókban, ahol az ut felsiríll  a berszá-
nok üvere mellett a havaslábok felé  a csütörtökön 
azt mondá az emberem, hogy — ejisze — jó lenne, 
ha a szénát elkészitenők, mert a hogy Kosz' Emre 
bám beazélé Juláéknál, a rad inába, „kerekrezit" e 
ott azt a tartományt a kósthiány miatt hamar fel-
csapják s akkor elválik a sarjú dolga, pedig mind 
csak kell a kóst télire a johoknak. Emre bám pe-

dig mindent tud. mert mán 17 eszteudeje, ha nincs 
1H, hogy a községet szolgálja. S igen; azért nem 
tudánk a misére hazajőni, mert a hogy az Olt vize 
es mutatá kijeteknek, ott az Olt fejibe  olyan eső 
volt, hogy nem szedhettük fel  a rendet a teguap 
s i/ry még ma reggelre es ott kel le maradnunk, 
hogy megforgassuk  egy kicsit s felszedjük  az eső 
előtt." 

„Nó hát, nó. — Lássa-e nó, amíg kijetek ott 
jövének bé a larkallóhiál, nálunk baj es volt, de 
meg könnyhullatás es. Hallá-e. ismeri ugy-e kijed 
bir' Estánnét ? Ctt laktak ezelőtt a hőviz felsöti-
zesben, Muzikás Józsi keresztfíuméktól  csak a pap 
keltje választotta el a belsőjüköt. Most oda fenn 
a nemesek szerint építettek egy cserepes házat. 
Hát kijed ilyeut még nem hallott — ejisze — soha 
élete napjába. Ez a szajha — halljon oda — ma 
béült az én helyemre a templomban; tudja-e a 
prédikáló széktől számítva a harmadik padnak a 
Jedus szent szive oltárával szembe levő végire. 

Az olvasót mondák; a mikor bémentem a 
a templomba s hát látom, hogy ott ül. Mondom 
neki, hogy keljensze ki I — s hát nţm. S esiuét, 
s esmét nem. Azt gondolám, hogy oern ve ve észre 
0 egy kicsit tnegdöfém  s bát — szerelmetes Jedus 
— uo de ejisze nem es mondom . . . . Megbotián-
kozék mindenki, aki hallá, hogy nekem, kinek az 
a hely a küsbiró után illemes, ez a ringyó mit mondott* 

— „Hogy es tudá ugy megsérteni kijedet? 
Erősen es megbátrodott s ugy el van telve a La-
ci jakkal, hogy nem képes belé. Emlékszik vala 
ugy-e a Lacijukra? Egy vágás volt a homlokán. 
Leesett volt a íiizfáról  a hőviz mellett s neki eae 
az udvari kertnek s béhasadt volt a feje.  Nohát 
azzal. Szeredába jára az emberem a minap, meg-
idézték törvényre az Ágostonék ügyibe, kik Faze-
kas János poszogóst kivetették vala Lukitól s ott 
hallá, hogy Lacijak ott ne, valahol külföldön,  ahova 
János, a kijeteké es járt volt most egy eszten-
deje az örmény tutajaival a Maroson, Ügyvéd s 
meg es választották követnek a télen. Azt es 
mondák, hogy annyi sok pénze van, hogy ejisze 
még négy ökör árát es elkölti egy hónapban." 

— „Hát iszen most mán mindcsak tudom, 

hogy miért biiszkült el annyira az a — szinte 
rusnyát mondék, — dünnyögte a kísbiróné. Hal-
lóm es Lukitól, hogy péntek kivételével minden-
nap Inist esznek. Most kezdeni es szenteni, liogy 
honnan nőtt ki a cserepesház. Most az ember seiu 
jár bezzeg Gyulára fát  vágni, s az asszony se 
az udvarba napszámra. 

Pedig a mikor Lacijuk oda volt Sotuojóra 
diáknak s azután es még sokáig, Están bám egy 
eszteudőben tizenegy hónapot s három hetet volt 
Gyulára s csak ünnepelni jött haza. Az asszony 
es folyton-folyváet  ott lakott az udvarban s olyan 
száraz volt, mint a kijeteké a szárító rud.u 

— . Igaza es van kijeduek" — egyezett 
bele Katonáné. „Osztán semmijük sem volt s nem 
szorultak a gyermekre. Mondám es az uramnak, 
küldjük el miénket a gyermeket tanulni, de nem 
egyezett belé, mert Ferenczünknek a marhákkal 
kell járni a havason a nem azért teleltettük ki 
kilenc esztendőn keresztül, hogy most semmi hasz-
nát se vegyük, pedig a tanulmány megér száz 
hízott tulkot, ha kétszázat nem." 

— „Meg bizony* — erősítette meg a kís-
biróné. „Ha az emberem Jánosunkat el küldötte 
volna tanulni, most ő lehetne nálunk a káplány. 
Meg es táncoltatnám akkor azt a szajhát! De hát 
a gazda nem küldötte el s most — eredj — s 
vedd le magadról a szégyent s a gyalázatot, amit 
reám rakott az a ringyó. De hát ilyen es az én 
emberem, azt hiszi, hogy a miért rövid a haja, 
hát hosszú az esze, pedig hát nem es egészen 
ugy van. De el es igazitoin a baját, ha haza jő, 
mert most ea ott iszik az istentelen LukináL El-
töröm ezt a guzsalyt a hátán. El es én, el. Mert 
hát ő az oka mindennek, azaz ispirítuszos hordó, 
hogy pukkadna meg, Uram, bocsásd meg." 

Emígy dühöngött a kiebi-óné, igazolni akar-
ván egyszersmind kom'aaszonya előtt a közelgő 
házi vihar kitörését, mert érezte magában, hogy 
beteg lenne, snlyos beteg, ha haragjának szabad 
folyást  nem engedne s ki nem töltené boeznját 
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sodások kártérítése tárgyában kelt feliratok 
hasonló feliratokkal  támogattatni határoz-
tattak. 

A sopronmegyei gazdag. egyletnek a 
glimókóroa szarvasmarhák húsának felhaszná-
lása tárgyában kelt felirata  a felhasználás 
ellenőrzésének lehetetlensége miatt mellőz-
tetett. 

Az idei XX-ik bikavásár jegyzőkönyve 
tudomásul vétetett. Sajnálattal vétetett tudo-
másul a földmivelésügyi  miniszternek azon 
leirata, hogy a kiállítások és dijazások alkal-
mával kiosztott állami jutalmak elnyerésénél 
az egyesület tagjai előnyben nem részesít-
hetők. 

Tudomásul vétetett a megyei magánja-
vak igazgatóságának azon értesítése, hogy a 
székelykiállitás számadásai helybenhagyattak. 
— A vármegyei faiskola  felügyelő  vándorta-
nitói állásra 9 pályázó közill Adorján Imre 
egyhangúlag megválasztatott. 

Ezután több folyó  ügy tárgyaltatott le. 
TompoB János a tűrhetetlen gazdasági mun-
kás hiány miatt azon indítványt terjesztette 
elő, hogy junius 20-tól Bzeptember 20-ig ter-
jedő három hónapra legalább 400 idegeu mun-
kás behozatala iránt a gazdasági egyesület 
tegyen lépéseket. 

Az indítvány hosszabb eszmecserére adott 
alkalmat s egyhangú határozattal megállapít 
tattak a uapsznmbérek és járandóságok s un-
nak alapján az elnökség megbízatott, hogy a 
400 munkás behozatala iránt a szükséges lé-
péseket miuden irányban tegye meg. Ezzel 
az Ülés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj altábornagy. A király pávai 

Vajna Béla cs. és kir. vezérőrnagyot, a m. 
kir. kolozszári VI. honvédkerület parancsno-
kát altábornagygyá nevezte ki. Az uj altábor-
nagyot városunkba és vármegyénkbe nagyon 
jól ismerik, mert hozzánk a rokonsági köte-
lékek is csatolják. P. Vajna Béla altábornagy 
dísze és büszkesége a tábornoki karnak, kit 
mindenki szeret és becsül, tiszt és közlegény 
egyaránt, mert kitűnő katona, de egyszers-
mind melegen érző sziv. A társadalmi életben 
pedig kedves egyénisége mindenkit magához 
vonz és ragad. 

— Sxemélffi  Mr.  Pál István apát-
kanonok, az erdélyi róm. kaih. státus előadója, 
folyó  hó 1-én Székely-udvarhelyről Csiksom-
lyóra érkezett a főgimnázium  és tanítóképezde 
ügyeinek, s a tanítás menetének a megvizs-
gálására. Ide jövet megtekintette a nádasszéli 
székely Selters-forrást,  amelynek fele  tulaj-
donát néhai Dániel Károly oláhfalvi  birtokos 
a székelyudvarhelyi szemináriumnak hagyta 
örökül. A forráshoz  a székelyudvarhelyi róm. 
kath. főgimnázium  több tanára kisérte el. 
Csiksomlyóról e hó 6-án fog  elutazni Kézdi-
vásárhelyre. 

— Egyházi kinevezések. Gróf  Majlátb 
Gusztáv erdélyi püspök a Kancz János halálá-
val megüresedett felcsiki  főesperesi  állásra 
Bálint Lajos alesperes plébánost nevezte ki s 
megbízta, hogy mint állandó püspöki biztos a 
státus érdekeit képviselje ugy a csiksomlyói 
róm. kath. főgimnáziumnál,  mint a taaitóké 
pezdénél. A kinevezés a vármegyében osztat-
lan örömet keltett, mivel a kitüntetés a csík-
megyei papBág egyik legképzettebb tagját érte. 
Az uj főespereat  igen sokan üdvözölték. Ugyan-
csak a napokban nevezte ki Majláth Gusztáv 
gróf  erdélyi püspök a karczfalvi  megüresedett 
plébániai állásra az első helyre beválasztott 
Miklós István gyergyóalfalvi  plebáiost. 

— Hájast előléptetés a honvédség 
nól. A király 1908. május 1-vel kinevezte: 
Tury Gyula I. oszt századost őrnagygyá, Te-
legdi Csanády Lajos, Géczy István és csik-
taploczai Lázár Dénes II. oszt. századosokat 
I. oszt. századosokká. Millye Lajos főhadnagyot 
II. oszt századossá; Korcsek János és Miklo-
vicz Lajos hadnagyokat főhadnagyokká. 

— Házasság. Székely Manó dr. karcz-
falvi  körorvos f.  hó 3-án vezette oltárhoz Krausz 
Mihály kereskedő, törvényhatósági tag leányát 
Annuskát Csikszentdomokoson. 

— Kirendelés. Karda Béla csíkszeredai 
kir. járásbirósági jegyzőt az igazságügyi mi-
niszter a csíkszeredai kir. járásbírósághoz 
ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé 
nevezte ki. 

— Lengyel Zoltánt elitéltek. A szen-
zácziós Polonyi—Lengyel sajtóper egy heti 
nehéz és ádáz küzdelem után Lengyel Zoltán 
elitélésével végződött A budapesti kir. tör-
vényszék az esküdtek verdiktje alapján Len-
gyel Zoltánt 3 havi államfogházra  és 1000 ko-
rona pénzbüntetésre Ítélte. 

— Iskolalátogatás. A csiksomlyói r. 
kath. főgimnázium szokásos látogatására Pál 
István kanonok, az erdélyi róm kath. státus 
igazgatótanácsának előadója megérkezett, s az 
iskolát négy napon át látogatta. Mint értesü-

lünk, a látogatás kapcsolatban vau a főgim-
názium mielőbbi áthelyezésével is. 

— Haláloxás.  László Erzsike 10-ik 
éves ktrában folyó  hó ti-án reggel fél  8 óra-
kor elhunyt, Csíkszeredában. Temetése folyó 
hó 7-én délután 4 órakor fog  végbemenni. 

— VixDffák  rendje  a arlksomlyól 
tanítóképzőben.  Május 10-től az előadások 
a IV. éven megszűnnek. Május 12. és 13-án a 
IV. éves magántauulók Írásbeli vizsgálata. 
Május 14. és 15 én a IV. éves magán- és ren-
destanulók szóbeli oszt. vizsgáluta. Május 25., 
26. és 27-én tanképesitő Írásbeliek. Junius lő , 
IG. és 17-én szóbeli tanképesitó és kántori 
vizsgák. Junius 19. és 20-án az I., II., Hl. 
éves rendes és magántanulók szóbeli vizsgá-
lata. Junius 19-én a gyak. iskola vizsgálata. 
Junius 24-én évzáró értekezlet. Junius 29-en 
reggel 8 órakor „Te Deum", a bizonyítványok 
és jutalmak kiosztása, a tanév ünnepélye; be-
zárása. Felszólítom az érdekelteket, hogy 
azonnal vagy folyamodványukban,  vagy sze-
mélyesen jelentsék be ebbeli szándékukat. 
Csiksomlyó, 19o8. május 3-án. Karácsony-
Jó z s e f  s. k , igazgató. 

— Eljeyyxés.  Toporci és görgői Gör-
gey Imre eljegyezte csikvacsarcsi Balázs 
Vilmát. 

— Előléptetés a m á. v.-nál. Aczél 
Ödön méruök a VIII. fizetési  osztály l-só fize-
tési fokozatából  a VII. fizetési  osztály 3-ik fi-
zetési fokozatába  mérnökké léptetett elő f.  évi 
május 1 napjától kezdődő érvéayuyel. 

— Találkozó. Felhívlak benneteket, a 
kik velem együtt Csiksomlyón, 1903-ban vé-
geztetek, hogy az öt éves találkozón ugyan-
ott, 1908. junius 29-én megjelenni szívesked-
jetek ! Testvérek, „mindnyájunknak el kell 
menni 1" Kerelőszentpál, 1908. május 7. Föl-
des Zoltán, r. kath. elemi népisk. tanító, 
elnök. 

— Halalozás. Létz János papírkeres-
kedő 9 éves, II. elemi iskolába járó leáuykája 
Annuska, április 30-áu meghalt. 

— Változás a szekelyvasut menet-
rendjebeD. A héjjasfalva—székely  udvarhelyi 
vasút menetrendjében május 1-tól kezdve a 
vonatok indulási, illetve érkezési ideje a kö-
vetkezőleg lett megállapítva : Heggel érkezik 
0 óra 5 perckor, indul 7 órakor. Délután: ér-
kezik 1 óra 65 perckor, indul 3 óra ö perc-
kor, vagyis a budapesti gyorssal a csatlako-
zás Héjjasfalván  van. 

— Az erdelyi nagygyűlés. Több füg-
getlenségi képviselő Erdélybe utazott, hogy a 
vasárnap Tordán, a főtéren  megtartandó nagy-
gyűlésen résztvegyen. A nagygyűlés hirsze-
rint az önálló magyar nemzeti bank ügyében 
fog  határozatot hozni. — Ugyancsak vasárnap 
leplezik le Kossuth Lajos arcképét is. melyet 
a város festetett  meg a közgyűlési terein 
számára. 

— Szeremül.  A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnázium  ifjúsági  zenekar f.  hó 4 én este 
az internátus helyi-égében mlgos és főt  Pál 
István, státusi referens  urat egy kis Szerénád-
dal lepte meg. Az ifjúság  zenetanáruk veze-
tése mellett a legszebb zeneszámait mutatta 
be. A figyelem  igen jól esett, sót a keresz-
tülvitel kiválósága egészen meglepte az ünne-
pelt kedves vendéget. 

— Eljegyzés. Mihály József  gyergyó-
szentmiklósi rendőrkapitány eljegyezte Lázár 
Péter kereskedő leányát, Mariskát. 

— A yyeryi/ósxentmlklŐMi  mámul II.-
jHitikii.  A vármegye közegészségügyi bizott-
sága f.  hó 5-én tartott ülésében 11 szóval 5 
ellenében kimondotta, hogy a kérelmezett 
gyergyószentmiklósi második gyógyszertár en-
gedélyezését nem javasolja, mivel annak fel-
állítása a jelenleginek exístentiáját támadná 
meg, ez pedig a törvénynyel is ellenkezik. A 
határozati javaslat feleit  az e hóban megtar-
tandó törvényhatósági közgyűlés fog  dönteni, 
s nem lehetetlen, hogy ellenkező értelemben. 

— Az erdélyi  birtokrendezés.  Az er 
délyi birtokrendezés tárgyában nemrég alko-
tott törvény értelmében az igazságügyi és a 
földmivelésügyi  miniszter birtokrendezési ügyek-
ben gazdasági szakértőket jelölt ki az ország 
erdélyi részeiben. A gazdasági szakértők mü 
ködését a törvény és annak végrehajtása tár-
gyában kibocsájtott rendelet részletesen meg-
állapítja a birtokrendezési ügyekben. 

— Felgyújtott erdő. A háromszék-
megyei Sósmező községben ismeretlen tette-
sek felgyújtották  a gyertyámosi erdőt, mely 
szerda reggel óta ég. Körülbelül száz holdnyi 
terület lángokban áll. 

— AB erdélyi muzeum-egylet ván 
dorgyflléae  Brassóban. A brassói mugyar 
Kaszinó igazgatójának, Zakariás János dr. 
orsz. képviselőnek kezdeményezésére nemrég 
meghívta az erdélyi muzeum egyesületet, 
(E. M. E.) hogy ez évi vándorgyűlését tartsa 
Brassóban. A muzeum egyesület a meghívást 
örömmel fogadta  és elhatározta, hogy ez évi 
vándorgyűlését junius hó 8-án és 9-én Bras-
sóban tartja meg. A gyűlés előkészítése cél-
jából Porta Béla egyet, tanár és Imre Sán-
dor egyet. m. tanár az E. M. E. titkára a na-
pokban Brassóban időztek, ahol minden 
tényező részéről a legszívesebb fogadtatásban 
részesültek. A vándorgyűlésen Apátby István 

dr., Cholnaky Jenő, Porta Béla, Lechner Ká-
roly egyetemi tanárok, Jakabházy Zsigmond 
egyet m. tanár és dr. Bíró Balázs ügyvéd és 
több brassói szakember is fog  felolvasásokat 
tartani és a Brassó magán és közmuzeumai-
ban levő igen értékes mütörténelmi tárgyak 
szakszerű magyarázat mellett be fognak  mu-
tattatni. A rendezőség meghívja a szomszédos 
vármegyék hatóságait, képviselőit, szakegyle-
teit is és reméli, hogy ezek is minél többen 
eljönnek Brassóba a magyar tudományosság 
tanusngtételére. 

— Toutboliijátékkal  efjnheUtitiitt  tánc-
estéi//.  A csikszentmárion-csekefalvi  Jótékony 
Nőegylet 1908. évi május hó 9-én. Bzombaton 
n helybeli Olvasókör nagytermeben az egyleti 
pénztár javára tombolajátékkal egybekötött 
tánc-estélyt rendez. 

— 6'ISÍ, hőléy  én yiliifwJUrtin  n szo-
bában. Az ujkor leghasznosabb találmánya az 
egészség ápolás terén a ,S.uiitiis~ szobagőz és hö-
légtimlö készülék, mint b im-lv készülékkel bárki 
í) tillér költséggel a li'̂ |nirn[piisaltli güzlVmlüt készít-
heti magának. A tisztaság és kényelem netovábbja. 
Hatása mesés és páratlan a maga nemében, külö-
nösen csnz, rheilina, isrhias és bármely meghűlés-
ből származó bajok ellen. Olesósága és meséd egyszii-
sége páratlan. Kezelése kényelmesen künnyii és 
gyors, lelliivjuk tehát a ma megjelent hinletésünkre 
t. olvasóink tigyelmét és ajánljuk, hogy aki esak 
teheti tekintse meg tt készüléket lapunk kiadóhi-
vatalában. 

— A magyar nemzeti bank mellett 
Háromszékvármegye április 29-én tartott köz-
gyűlése a dr. Szacsvay Gyula és társai be 
nyújtott indítványára dr. Ferenczy Géza orsz. 
képviselő támogató felszólalása  után egyhan-
gúlag kimondottn, hogy az önálló nemzeti bank 
felállításához  ragaszkodik, 1911. január bére 
létesítését kívánja s e tárgyban a kormányhoz 
és törvényhozáshoz felir. 

— Ujabb székely állatbiztosító szö-
vetkezetek. Darányi földmivelésügyi  mi-
uiszter legújabban 9 székely állatbiztosító szö-
vetkezetnek tette lehetővé, hogy működését 
megkezdhesse. A székely akcziók nagyfontos-
ságú kezdeményezése visszhangra talált az or-
szág többi részéhen is és most már a Székely-
földön  megkezdett nyomokon másutt is ala-
kulnak ilyen szövetkezetek. Külöuösen foutos 
ez nálunk a hol mostanig semmi féle  alakban 
sein sikerült az állatbiztosítás kérdését kielé-
gitóuu megoldani. 

— Műkedvelői előadás. A József  fó-
herczeg-szanatorium esikmegyei bizottsága a 
esikmegyei tüdőbetegek részére építendő kór-
ház alapja javára 1908. évi május hó 9-ik 
napján Csíkszeredában a .Vigadó" nagyter-
mében táncziiiulatsággal egybekötött műked-
velői előadást rendez. Szinre kerül: .A dalár-
disták" bohózat 3 felvonásban.  Mooser után 
Deréki Dezső. Szereplök : Zareczky Jenő, Bátori 
Olga, Dóczi Kálmán dr., Láuyi Iréu, Nagy Imre 
Jakab Miczi, Bogáthy Gábor, Mihály Lajos 
Vákár Lajos, Szigeti György és Pap Livia. 
Hely árak : Oldal és támlásszék 3 kor., körszék 
3—5 sorban 2 kor, zártszék 1 kor., G0 KII, 
karzati állóhely 40 KII., gyermekjegy 60 fill. 
Kezdete fél  8 órakor. Jegyek Szvoboda József 
kereskedésében és este a pénztárnál kaphatók. 

— Sikkasztó jegyző. Hirt adtunk an-
nak idején arról, hogy a csíkszeredai kir. tör-
vényszék Takó Ferencz gyergyószentmiklósi 
kir. járásbirósági jegyzót több reudbeli hiva-
tali sikkasztás miatt két és fél  évi fegyházra 
ítélte. Másodfokban  a napokban foglalkozott 
az ügygyel a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla s 
mint értesülünk a kir. tábla leszállította a 
büntetést hat hónapi börtönre s ezt kitöltött-
nek véve Takót szabadon bocsájtotta, 

— Osztálymérnökség Gyergyőszent-
miklóson. A kolozsvári magyar államvasuti 
üzletvezetöség tekintettel a madéfalva  - gyer-
gyószentmiklósi vasútvonal nagy lorgalmára s 
a pálya geográfiái  nehézségeire Gyergyószent-
miklóson osztálymérnökaéget létesített. A hi-
vatni beállításával az ellenőrzés hatékonyabb 
lett s a közönség kívánságának is elég van 
téve. 

— Táncmulatság. A csikszentimrei if-
júsági egyesület nz újonnan készült szinpad 
javára főtiszt.  Lóriucz Sándor plébános elnök-
lete mellett 1908. május hó 9-én, az ÍBkola 
termében Bzinielóadassal egybekötött zártkörű 
táncmulatságot rendez. 

— AB arányosítás hatása Ditróban. 
A mult hónapban fejezte  be ítéletével a dit-
rói arányosítást a in. kir. Curia, ugy látszik 
azonban, hogy nem közmegelégedésre, mivel 
folyó  évi április hó 27-én Darányi Ignácz 
földmiveléeügyi  miniszternél küldöttség járt 
Ditróból az urányositás kapcsán felmerült  sé-
relmek orvoslása céljából. A küldöttség pa-

nasza szerint még 1894-ben a község félre-
vezetve, mintegy 8000 hold erdöjogát az ará-
nyosítás alól kivonta azzal, hogy azt áten-
gedte a gazdáknak. E horribilis erdőt pedig 
a jogszedők nevetséges áron — boldját egy 
koronától 10 koronáig — összevásárolták s 
dacára, hogy a m. kir. Curia 1902-ben e rossz-
hiszemű vásárokat megsemmisítette és a bir-
tokosság előnyös ajánlatot tett a rosszhiszemű 
jogszedőknek, sem az ítélet végre nem hajta-
tott, sem a puszta talaj nem adatott vissza 
közvagyonuak. Súlyosbítja a község helyzetét 
azon körülmény, hogy a község fenntartására 
jövedelmező alapot nem teiemtettek e az ily 
célra régebb fenntartott  mintegy 1700 hold 
terület megmagyarázhatatlan móden a jogsze-
dók kezére jutott, holott ép ennek lett volna 
rendeltetése a ma már 136 Bzázalékos pót-
adót fedezui.  Ezekből kifolyólag  arra kérte a 
küldöttség Darányi Ignácz földmivelésügyi 
minisztert, hogy az aráuyositás ideiglenes fel-
függesztésével  adja vissza a községnek az el-
harácsolt közvagyont B az egész arányosítás-
tagosítást szigorúan vizsgáltassa felül,  hogy a 
felelősség  kétségtelenül megállapítható legyen. 
A miniszter megígérte, hogy ezen állítólagos 
sérelmeket megvizsgáltatja s annak eredmé-
nyéhez képest orvosolni fogja. 

— Szekely fiuk  elhelyezése. A bras-
sói Székely Társaság már évek óta foglalko-
zik azzal, hogy a székely gyermekeket elhelyezi 
Brassóban kiválóbb iparosoknál, hol magukat 
iparosokká képezik és a megélhetésüket bizto-
sítsák. Igy nemcsak az illetőket menti meg 
az elzülléstől, a kivándorlástól, hanem ezek-
nek elvonásával egyfelől  siet megoldani a 
székely kérdésnek egyik nevezetes részét, de 
másfelől  hazafias  dolgot is cselekszik, mert 
képzett magyar iparos-osztályt nevel, amire 
pedig ma mindenek felett  legnagyobb szüksége 
van hazánknak. Nevezett társaság ezen akció-
ját most még nagyobb keretben akarja fejlesz-
teni. E végből kéri a székelyföldi  lelkész, ta-
nító és jegyző urakat, hogy ha községeikben 
ilyen fiuk  vannak, utasítsák őket a társasághoz. 
Az elhelyezés feltételei  ezek: a hat elemi 
osztály elvégzése ; tizenkét életév betöltése ; 
tanoncz-év 4; ezen idő alatt ruhával a társa-
ság látja el; tandi|at szegénységi bizonyítvány 
alapján elengedik; ajánlatos ha a szülő a fel-
szegódisi, felszabadulási  költségeket (16 kor.) 
fedezi;  szükséges kellékek: keresztlevél, isko-
lai bizonyítvány, szegénységi bizonyítvány. A 
tanoncz előre ineguevezheti az iparágat is, a 
melyet választ, de ha nem teszi akkor a tár-
saság osztja be a növendék hajlama és a kö-
rülmények figyelembe  vételével. A bejelentés-
hez elég egy levelező-lap is, melyet akár Csulak 
Lajos titkárhoz, akár Bokor András pénztáros-
hoz cziinezzen. Erre megfogja  kapni a választ 
és a mikor jön, hozza magával a szükséges 
okmányokat. Kívánatos, hogy legalább annyi 
ruhát és fehérneműt  hozzon, a mennyi egy évre 
elég, mert elsó évben a társaság csak lábbelit 
adhat — A brassói székely társaság elnöksége. 

— Bukovinai székely osángótelepi-
tés. A Bukovinában élő csángó székelyek ab-
beli óhaja, hogy hazáukba újra visszajussanak, 
a fölmivelésügyi  kormány interpellácziója foly-
tán immár a megvalósulás felé  közeleg s egy 
részüket a jövő évben visszatelepítik. A buko-
vinai magyarságnak, melynek a hunyadmegyei 
viszonyok sokban megfelelnek,  az e megyében 
leendő betelepítése figyelmet  érdemel, mert 
részben egy itt már korábban megkezdett 
csángótelepités folytatódik  tovább, részben pe-
dig, mert ezzel egyes községekben az eddig 
háttérbe szorult magyarság erősödött meg s e 
sorozatos rendszert mulató telepitéBsel az idők 
folyamán  eloláhosodott völgyekben újra magyar 
lánczolat keletkezik. 

— Országos rózBa és pelargonlnm 
kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület Budapesten a városligeti 
nagy iparcsarnok helyiségeiben f-  évi junius 
hó 17— 21-ig nagyszabású országos rózsa és 
pelargonium kiállítást rendez. A kiállításon 
nein csupán kertészek, hanem a magánkerté-
szek, virágkedvelók, amateürök is részt ve-
hetnek, akik réBzére külön dijakat tűzött ki 
a bíráló bizottság. A virágkedvelók maguk 
között, a kertéBzek is maguk között verse-
nyeznek. — A kiállítás gazdag programmjá-
ból kiemeljük a levágott rózsái csoportját, a 
melyekben különŐB súlyt helyeznek a hazánk-
ban előállított rózsa fajtákra.  — Kiállithatók 
a legkülömbözóbb rózsafajták  levágva és cse-
repekben nevelve. A pelargonium, a muskátli 
egyik Bpecialis növényünknek nagy tért szánt 
a rendezőség s azok díjazására számos dijat 
tűzött ki. A kiállításnak egyik különlegessége 
lesz a balkon és ablak diszités. — Virágkiál-
litásainkon erre eddig nem fektettek  kellé 
súlyt, moBt azonban különös figyelemben  ré-
szesitik és nem csak érmeket, hanem pénz-
dijakat is tűztek ki. — összesen 78 állami 
arany, 153 állami ezüst, 20 állami bronz, 1 
ocker arany, 1 ocker ezüst 19 ocker bronz 
emlékérem, 36 egyesületi aranyéréül, 91 egye-
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sűleti ezüst, 116 egyesllletl bronzérem és 67 
elismerő oklevél ill a bíráló bizottság rendel-
kezésére a díjazásnál. A kiállítás programm-
jával, valamint felvilágosítással  bárkinek szí-
vesen szolgál az Országos Magyar Kertészeti 
EgyesUlet titkársága Budapesten, IV., Korona-
herczeg-utcza 16. szám. 

— PályAxati  hirdetiA  nagyszebeni 
tanitónőképzőintézeti 1-só osztályába a kővet-
kező 1908/9. tanévre felvételért  folyamodhat-
nak 14-ik életévilket betöltött olyan leányok, 
kik a felső  leány-népiskolát, a polgári vagy 
felsőbb  leányiskola, vagy a gimnázium négy 
alaó osztályát sikerrel végezték. Felvételi 
vizsgálat nélkül, de pályázati kérvények alap-
ján történik a fölvétel.  A fölvételi  kérvényhez 
a következő okmányok csatolandók: 1. Ke-
resztlevél. 2. Iskolai bizonyítvány a megelőző 
tanévről s az idei első félévi  értesítő. Az év-
végi bizonyítvány junius hó 30-án feltétlenül 
beküldendő. 3. Orvosi bizonyítvány a folya-
modónak a tanítói pályára alkalmas voltáról. 
A kérvényben kiteendő, hogy bennlakó vagy 
bejáró akar-e lenni a növendék. Bennlakási 
havidíj 36 korona (18 forint).  A kérvényeket 
az intézeti igazgatósághoz junius hó 15-éig 
kell benyújtani. A fölvétel  julius hó első nap-
jaiban lesz elintézve, miről az érdekeltek 
azonnal értesítést nyernek. A II., III. és IV. 
osztályba szintén vehetők fel  uj tanulók, ha 
kimaradás folytán  hely üresedik. A III osz-
tályba felvehetők  olyanok is, akik kisdedovó-
nőí oklevelet szereztek vagy a felsőbb  leány-
iskola, esetleg a gimnázium hat osztályát vé-
gezték. Az ilyen tanulók az I. és II. évfolyam 
különbözeti tárgyaiból vizsgálatot tesznek. A 
bennlakásról prospektust szívesen küld az 
igazgatóság. Nagyszeben, 11)08. május 2-án. 
Dr. Bilinszky  Lajos, képzóínt. igazgató. 

As Amerikában elpusztult magyar 
munkások. Annak idején hirt adtunk arról a 
rettenetes bányaszerencsétlenségről, mely a 
tengeren tul, Amerikában annyi derék magyar 
munkás pusztulását, halálát okozta. Az ameri-
kai magyarság körében mindjárt a borzasztó 
szerencsétlenség után mozgalom indult meg ezek 
érdekében. Elül járt a jó példával a legtekin-
télyesebb magyar lap, a Szabadság, melynek 
szerkesztője, Koliány Tihamér buz^ólkodása 
folytán  rövid idő alatt közel hatvanezer dollár, 
harminczezer korona gyűlt össze, ugy hogy 
ebből az összegből minden szerencsétlenül járt 
munkás családjának százkilenczven korona 
segítség jutott. A Magyarországon lakó özve-
gyek és árvák részére eső 13.087 korona 50 
fillért  a Szabadság szerkesztősége Andrássy 
Gyula gróf  belügyminiszternek küldötte meg 
azal a kéréssel, hogy a pénzt az illetékes köz-
ségi elöljáróságok utján juttassa el a boldog-
talanok kezébe. 

— Minta gazdaság Szárhegyen. A 
népies minta gazdaságokkal elért sikerek arra 
ösztönzik Darányi Ignácz fóldinivelésügyi  mi-
nisztert, hogy ezeket a népies mintagazdasá-
gokat, a falu  népének szemléltető iskoláit, 
állandóan szaporítsa. Így ujabban értesítette a 
Csikvármegyei Gazdasági Egyesületet, hogy 
Szárhegyen Oláh Károly és Kászonujfaluban 
ifj.  Darvas István kisgazdák birtokán népies 
mintagazdaságot létesít. Az egyesület most tar-
tott közgyűlésén a miniszter elhatározását kö-
szönettel fogadta  és kimondta, hogy mihelyt a 
mÍDtagazdaságokon látható eredményekre hi-
vatkozhatnak, tervszerű gazdasági szemléket 
fognak  rendezni kisgazdáknak és ezeken a 
mintatelepeken az egyes fölmerülő  gazdasági 
kérdésekről szemléltető, gyakorlati előadásokat 
/praak tartani. 

— A vallás megjelölésének meltő-
sóae. Arad után most Kolozsvárt indult meg 
a mozgalom az iránt, bogy a naczionáléból a 
vallás megjelölése kihagyassék. Havas Lázár 
kamarai tag indítványt adott be a kereskedelmi 
és iparkamarához, hogy a kereskedők, iparo-
sok és gyárosok segédei, tanonczai s általában 
mindennemű alkalmazottainak munkakönyvé-
ből, bizonyítványaiból a vallás megjelölése ha 
gyassék ki. Az érdekes indítvány a kamara 
legközelebbi közgyűlése elé kerül. 

KÖZGAZDASAG. 
• „Hermes" Magyar Általános Váltóüllet Béu* 
vény társaság, Budapest, heti jelentése a tóasde-

forgalomról  óa a pénzpiacról. 
Budapest, 1908. április 16 

A budapesti értéktőzsdén az elmúlt hét fo-
lyamán az üzleti pangás még inkább fokozódott 
és agyszólván az összes árfolyamok  névlegesek 
voltak, amennyiben kötések osak elvétve fordultak  elő. 

A localis piacz teljesen el volt hanyagolva 
és a nemzetközi értékekben is CBak lényegtelen 
árfolyamhullámzások  állottak be a külföldi  tőzs-
dékről érkező vonatkozó hirek következtében. Ezek 
folyamán  némi érdeklődés mutatkozott az osztrák-
magyar állumvasut részvényekben, az államosítási 
tárgyalások kedvező mederbe való tereltetése kö-
vetkeztében. Utóbb ezen részvények árfolyamúi  is 
a csekély Uzletkedv folytán  újból lemorzsolódtak. 
Némi üzlet fejlődött  ki azonkívül a ri inam lírányi 
vasmű részvényekben is, az alpesi részvényekről 
érkezett bécsi hírekre, azouban ezeu részvények 
árfolyama  sem tudott megszilárdulni. 

Nevezetesebb árlolyam változásokról nz cl mulţ-
ii ét folyamán  nein tehetünk emiitőst. 

Szerkesztői üzenet. 
E. B. Gyergy ó-Szentmiklós Beküldött sorait 

czu'tal ncin közöljük. A második patika fölállítását 
illetőleg vélrmanyilnk a/., hogy arra GvorgyDHzent-
lóson feltétlenül  szükség van. A mozgalom hátterét 
nuin ismerjük. 

NYIIJTTER. 
(El rovatban közlöttokórt nem felelős  a szerkesztő.) 
Sz. 1907. B. 574/9. 

Ő Felsége a Király nevében! 
A csikszentmártoui kir. járásbíróság, mint 

büntető biróság becsületsértés vétségével vádolt 
Gaál Elek elleni bűnügyben Adler Alfréd  lo-
magánvádló által emelt vád felett  Csikszent-
tnárlouliau 1908. január lió 14-én Márton Gábor 
ügyvédjelölt védő részvételével és Márton Sán-
dor jegyzőkönyvvezető közreműködése mellett 
;i vád és védelem meghallgatása után követ-
kezőleg 

ítélt  : 
A királyi járásbíróság Gaál Eleket ki 40 

éves r. k., csikpálfalvi  születésű, tusnádfürdói 
lakos, nőtlen, gyermektelen,ideiglenesen nyugal-
mazott plébános, kevés vagyona van, ír, olvas, 
magasabb képzettségű katonai szolgálatot tel-
jesített, bűnösnek mondja ki a Btk. 2(11. íj ában 
irt H a szerint minősülő két rendbeli becsület-
sértés vétsége helyett egyremlbeli becsületsér-
tés vétségben elkövetve az által, hogy Tusnád-
fürdőn  1907. szeptember 21-én Adler Alfréd 
föinagánvádlót  buta zsidónak nevezte s azt 
mondta neki, hogy a tusnádfürdői  igazgatóság-
ból kifogják  dobni, — mi által ellene meggya-
lázó kifejezéseket  használt. 

A kir. járásbíróság ezért Gaál Eleket a 
Btk. i01. §-a alapján egyrendbeli becsületsér-
tés vétségéért az 1892/27. t.-cz.-ben irt czé-
lokra fordítandó  15 nap alatt végrehajtás terhe 
mellett fizetendő  behajthatatlanság esetén a Btk. 
53. §-a értelmében 1 (egy i napi fogházra  átvál-
toztatandó 10 i tiz) korona pénzbüntetésre ítéli. 

Kötelezi ezenfelül  vádlott Gaál Eleket, 
hogy Klug Vilmos tanuuak 20 koronát, Adler 
Alfréd  főmagánvádlónak  saját költségében 44 
koronát, képviscltetési költségben 36 koronát, 
Dr. Ady Endre ügyvédnek védő díjban 8 ko-
ronát, továbbá nz államkincstár részére az eset-
leges tartása által felmerülendő  költséget 15 
nap alatt végrehajtás terhemellett fizessen  meg. 
Lgyvéd Dr. Nagy Jenőt dij és költség czimen 
saját felével  szemben 50 korona illeti meg. 

A bíróság ezen ítéletet indokaival együtt 
sértettnek a tárgyalás rendén előterjesztett 
kérelmére a Csíkszeredában megjelenő Csiki 
Lapok ban vádlott költségén közzététetni s e cél-
ból azt sértett képviselőjének kiadatni rendeli. 

Indokok. 
Adler Alfréd  fóinagánvádló  azért emelt 

vádat Gaál Elek ellen az 1907. B. 574/2 sz. 
alá beadott vádinditványáv&l — melylyel egy-
szersmind az 190l. B. 574/1 sz. alá beterjesz-
tett, de visBza illetve elutasított punaszlevélben 
becsúszott tolhibát kiigazította, — a Btk. 261. 
§-ában irt két rendbeli becsületsértés vétségé 
miatt, mert Gaál Elek első ízben Tusnádfür-
dön 1907. szeptember hó 21-én azt moudta a 
fiirdószövetkezet  igazgatóságából kifogják  dob-
ni 9 ugyanekkor ótet buta zsidónak is nevezte, 
— másodszor pedig, mert Gaál Elek az 1907, 
évi szeptember hó 17-én Tusnádfürdóról  kelt s 
fómagánvádlóhoz  czimzett levelében azt irta. 
hogy főmagánvádlónak  igazgatótaggá való meg-
választása a legaljasabb, a legnemtelenebb 
bosszú müve és hogy fómagánvádlót  azért vá-
lasztották meg, hogy Kállay csikmegye főis-
pánnak elvegyék a kedvét az elnökségtől a 
hogy a fürdőn  fenekelten  zavart és anarchiát 
teremtsen s hogy minden jó érzésű szövetke-
zeti tag megbotránkozva beszél eme válasz-
tásról. 

A biróság vádlott beismeréséből bebizo-
nyitottnak vette azt, hogy az 1907. szeptem-
ber 17-én kelt s fómagánvádlót  érintő tennti ki-
fejezéseket  magában foglaló  levelet vádlott 
irta, — továbbá vádlott tagadásával szemben 
Adler Alfréd  főmagánvádlónak  ép Klug Vilmos 
tanúnak eBkü alatt tett vallomásából bebizo-
nyitottnak vette azt is, hogy vádlott 1907. évi 
szeptember 2l-én fómagánvádlót  buta zsidónak 
nevezte a azt mondta neki, hogy a fürdószö-
vetkezet igazgatóságából ki fogják  dobui. 

Minthogy vádlottnak ezen utóbbi kifeje-
zései fómagánvádló  ellenében használva főleg 

a fennforgó  körülmények között meggyalazók 
s igy a Btk. 261. §-ában irt becsületsértés vét-
ségének alkotó elemeit teljesen kimerítik, — 
de minthogy a biróság vádlott által 1907. évi 
szeptember 17-én irt levélben foglalt  kifejezé-
seket fómagánvádló  ellenében meggyalózonak 
nem találta, — mert azok inkább csak illetlen, 
de fómagánvádlót  nem lealázó őt emberi mel-
tóságábnn és becsületében nem sértő kijelen-
téseket foglalnak  magukban s mert emellett 
nem is annyira fómagánvádló  személye, mint 
iukább az ótet igazgatósággá megválasztó 
egyének eljárása ellen irányulnak B mint ilye-
nek a választási hév szokásos szüleményei, 

azért a biróság vádlottat az Ítélet ren-
delkező része szerint két rendbeli becsület-
sértés vétsége helyett, csakis egy rendbeli és 
pedig az 1907. szeptember hó 21-én elkövetett 
becsületsértés vétségben mondta ki bűnösnek. 

Enyhítő körülményt képez vádlott büntet-
len előélete és erős felhevült  kedély állapota 
a mit .őmagánvádló nagyraéltékben keltet fel 
és pedig az által, hogy vádlottnak egyik leve-
lét bolondságnak nevezte. Súlyosító körülmény 
nem forog  fenn. 

A költségek feletti  rendelkezés a Bp. 480. 
§-án az Ítélet közzététele iránti intézkedés pe-
dig sértett kérelmére a Btk. 277. §-án alapul. 

A kir. járásbíróság, mint büntető biróság. 
Csikszentmártón, 1908. évi január hó 14. 

Dr. Szabó, 
kir. járúsltiró. 

Szám. 1588/906. Brtó. 

0 Felsége a Király nevében! 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint bün-

tető felebhviteli  biróság becsület sértés vétsége 
miatt Gaál Elek ellen folyamatba  tett bűnü-
gyet, melyben a csikszentmártoui kir. járásbí-
róság 1908. év január hó 14-ik napján 1907. 
B 574/9. szám alatt Ítéletet hozott fómagán-
vádló, vádlott és védő felebbezése  folytán  az 
1908. év február  hó 29-ik napján Fekete Imre 
kir. törvszéki biró elnöklete alatt Báldi Aurél 
kir. törvszéki biró, Maraschky Kobert kir. 
járásbiró, részvétele mellett Szopos Lajos kir. 
törvszéki jegyző, mint jegyzőkönyvvezető közre-
működésével megtartott nyilvános főtárgyaláson 
a váil és védelem meghallgatása után vizsgá-
lat alá vévén, hozta a következő 

Í T É L E T Ii T: 
A kir. törvényszék az elsóbiróság itél"tél 

indokai alapján helyben hagyja és a B. l>. 484 
-a alapján kötelezi Gaál Elek vádlottat, hogy 

fómagánvádló  Adler Alfrédnak  20 korona fel-
lebbviteli eljárási költséget 15 nap alatt végre-
hajtás terhe mellett fizessen  meg. 

A B P. 485. §-a alapján dr. Nagy Jenő 
és Ady Endre ügyvédek felebbviteli  eljárási 
költségeit saját feleik  irányában 20—20 koro-
nában állapítja meg. 

Csíkszereda. 1908. évi február  hó 29-ik 
napján. 
Gyalókay  Sándor  s. k., Henter  líéza s. k., 

elnök. jcftyzö. 
Kiadta a csiksz'.'ntmártoni királyi járás-

bíróság. mint büntető biróság, 1908. évi ápri-
lis hó 27-ik napján. 

Dr. Szabó, 
kir. járúsbird. 

254—1908. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 

törvényszék 1908. évi 5609. polg. BZ. végzése 
következtében Dr. Zakariás Mnoó ügyvéd által 
képviselt Sárosy Dénes csikrákosi lakos ja-
vára Bólint Vilmos odavaló lakos ellen 480 
kor. s jár. erejéig kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 1584 kor. 42 fillérre  becsült 
következő ingóságok u. m.: bolti árucikkek 
és berendezések nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek n csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1908. évi V/394,  számú végzése 
folytán  végrehajtást szenvedő bolti helyiségé-
ben leendő eszközlésére 1908. évi május 
hó 8-ik napjának délelőtti 0 órája 
határidőül kitüzetik s ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatui. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi április hó 
24-ik napján. 

Keresztes Qyula, 
kir. birósügi vliujtö. 

• • • • • I • • 
Nagy választékban, szebb-
nél Bzebb ki vitelben kapha-
tok Sz voboda József  könyv 
és papirttzletében helybeli 
és vidéki tajképes, vala-
mint másnemű képes 
üdvözlő-kártyák e s ^ ^ - y & 

— Továbbá kaphatók 
mindenféle  dobozos és 

mappa levélpapírok; is-
kolakönyvek és táskák; 
Írószerek, tollak, tolózá-
rak es mindenféle  füzetek, 
rajztáblák és festékek  stb. 

m » > • 

A legjobb, legelterjedtebb és legol-
vasottabb budapesti napilap 

„ A Z T J J S Á G " 
T e r j e d e l m e naponkint 28—32 oldal. 
Ünnepnap CO—100 oldal. — Hetenkint 
„Asszony és „Gyermek" melléklet. 
E lő f ize tés i  á ra : egy évre 28 korona, 
félévre  14 korona, negyedévre 7 korona, 
egy hónapra 2 korona 40 fillér.  Megren-
delő czim: „Az Újság" kiadóhivatala 

Budapest, VII., Kákóczi-ut 54. 

^ K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! ; 
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^ A k e s S a s é s g i g y e l a é f e e i  % 

A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom 

EŐÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT, 
bármily fajta  és nagyságú űvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt más-
hol megrendelné, — amit olcsón és gyorsan állítok elő. - — — = 
Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tÍBZtelettel: = = 
' a - 2 i K A R D A G Y U L A . 

Özv.Karda Laiosné italmérésében k ü k ü 1 1 0 -
1 menti borok, likőrök, 

a legfinomabb  tearumok, B mindenféle  égetet és szeBzes italok kis 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mollett hozatnak forgalomba. 
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O l o s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 



s . C I K I L A P O K 1 . szám 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a karczfalvi 

közbirtokosság tulajdonát képező Csíkma-
daras II. részben fekvő  Susuj-Mogyorós 
Hosszuhavas nevQ befásult  legelő terü-
leten mintegy 150 kat. holdon, törzsen 
kénti lemérés utján 32460 köbméterre 
becsült fenyő  haszonfa  tömeg értéke 
sitése czéljából folyó  évi junius hó 9-én 
délelőtt 11 órakor Karczfalva  község 
házánál zárt írásbeli ajánlatokkal egybe-
kötött nyilvános szóbeli versenytárgya-
lás fog  tartalui. 

Kikiáltási ár 149500 kor., azaz 
egyszáznegyvenkilencezer ötszáz korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fat.ömeg  becsárou alul nem fog 

eladatni. 
Megjegyeztetik, hogy az értékesí-

tés alá bocsátott fás  legelő a Damuk-
patak fejében  jókarbau levő erdei ut 
mellett terül el a Gyitnesközéploki 
vasútállomástól mintegy 18 kilométerre 
fekszik. 

Az árverési és szerződési feltéte-
lek megtekinthetők Karczfalva  község 
házánál a hivatalos órák alatt. 

Karczfalva,  190S. április 25. 
Mihály Mátyás s. k., Mihály István 8. k.. 

jegyző. (1—2) birt. elnök. 

Csődtömeg eladási hirdetmény. 
Tabak és Deutsch csíkszeredai be 

nem jegyzett kereskedóczég csődllgyé-
ben a csődválaszimáuy határozata alap 
ján közhírré teszem, hogy a csődleltár 
37—653 sorszáma alatt (elvett, összesen 
4158 korona 25 fillér  értékű rövid- és 
rőfös  áruk, bolli berendezések, árusátor 
készletek szóbeli nyilvános bírói árverés 
utján, kiküldött végrehajló közbejöttével 
külön leltári tételek alatt eladatnak. 

Az árverés határideje 1908. évi 
máj'us 26. és a következő napok 
d. e. 9 órája a Tabak és Deutsch 
czég üzlethelyiségében. 

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

A vételár készpénzben, azonnal, alul-
irt tömeggondnok kezéhez kifizetendő, 
az áruk pedig iegkésóbb 1908. junius 
15-ig elszállitandók; az árverés határ-
napjától azonban a csődtömeg semmi 
felelősséggel  nem tartozik. 

Az elárverezendő áruk és készle-
tek az árverési határnapig a tömeg-
gondnok közbejöttével az irodai órák 
ulatt megtekinthetők. Az áruk minősé-
géért a tömeget semmi felelősség  nem 
terheli. 

Egyebekben az 1881. évi LX. 
törvéuyczikknek az ingó árverésre vo-
natkozó határozatai nyernek alkalma-
zást. 

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

töiueggondnofe. 

Sz. 148-1908. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelineben ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi V. 131. számú végzése következté-
ben Dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt 
Első Alföldi  Cogtiacgyár javára Deáky Péter 
s társai gyimesi lakosok ellen 930 kor. 08 fil-
lér erejéig foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1753 koronára be-
csült következő ingóságok u. m.: bolti áru-
cikkek. hentes és bolti berendezések nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1908. évi fenti  számú végzése foly-
tán bíróilag már megállapított költségek ere-
jéi" végrehajtást szenvedő lakásán leendő esz-
közlésére 1908. évi május hó 16 ik napjának 
délelőtti II Órája határidőül kitüzelik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingoságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében kesz 
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsárou 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. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1908. évi május 1-én. 
Keresztes Gyula 

kir. bír. végrehajtó. 

Üsletem folyó  éyl október hó 1-tól 
Kapu-ntea 48. alatt nyUIk meg. 

Van szerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Brassóban, 
Lenaor se. Hám alatt ideiglaneaen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját késeit* 
inényü mindennemű nól gallérok 
(boák) karmantyúk (inul'fok),  saörme, 
krimmer és eeővet sapkák a legújabb 
divut után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók 

Ugv a /óvárosban, mint a kül-
földön  szerzett Upuszttilatuiiii c téren 
abluiu a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb monü Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre meg rendelés után eleget 
tudok tenui. 

A fent  említetteken kívül készítek 
a legujubb divat után mindeunetnii 
asörme, női és gyermek-kabátokat, 
figarók  ós pale tó kat, egyszóval e 
s/.nkmái 10/, tartozó összes c/.ikkeket 
leggyorsiibbun pontos kiszolgálás cs 
legolcsóbb árnk mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebelelé* 
eeket, premeséseket, javításokat és 
átalakításokat, 

Nálam vásárolt s/.őrmeáiuk díj-
mentesen tisztittatnak. 

Ueeses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
35—62 pipcrc-sziies. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lessoek essköBólvc. 

76 — 908. kjzói szám 
Árlejtési hirdetmény. 

A Csikszettllélek községben épí-
tendő községház felépítése  Csikvármegye 
alispánjának 2915 — 908. számú rende-
lete vei engedélyeztetett. 

Árlejtesi összeg 10177 korona 
46 fillér. 

A munkálatok kivitelének biztosí-
tása czéljából uz 1908. évi ;uájus hó 
14-ik napjának délelőtti 10 órájára a 
községházánál tartandó szó- és zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Felhívatnak a versenyezni óhajtók, 
hogy uz építkezési munkálat végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat az árlejtés megkezdése előtt 
uz elöljárósághoz adják be, mivel a 
később erkezcudók figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Az engedélyezett költség 10 szá-
zaléka bánatpénz gyanánt vagy meg-
felelő  óvadékképes érlékpapir csato-
landó az ajánlathoz. 

A szobán torgó munkálatokra vo-
natkozó tiiüsziiki művelet és részletes 
fellételek,  valamint a költségvetés n 
község házánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csikszentlélek, 1908. május 1. 
Kovács Béla s. k„ Veress Dénes s. k„ 

jegyző. 1—2 bíró. 

K A L M Á R t i E N 6 E L 
21 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 26 

Városi raktár: g y t í y á r és iroda: 
V.. ijpot-kfirnt  1B. . VI., Dteg-ntcsa 19. 
Ajánlja ugy cséplőgép, mint mulomOzcinre leg-
egyszerűbb benzinmotorjait. hi-iv/.inlokomobitl. 
jait, vulamiiit szivó-gázmolorjait, melyek V. Li-
pót-körut 18. bármikor (izemben megtekinthetők. 

- - Teljes jótállás - -
kitűnő osóptésért! 
Ezen molorok egyenletes járásnak és bámulatos 
egyszeri! szerkezet tik folytán  bármely legjúrat-
laniibb ember áltul is uzounalköiiiiveu kezelhetők. 
Arjegysék Ingyen. Olcsó árak réssletflaetésie. 

Szám 3669—908. tlkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. 
Szántó Sámuel végrchajtalónak Kovács Jó-
zsef  és neje líróss Véró végrehajtást szenvedő 
elleni 18(10 korona tőkekövetelés iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén levő Csíkszereda város hatá-
rán fekvő  a Kuvács József  és neje Kiüss Ve-
ronika nevtn álló csíkszeredai (Ül. számú tjkv-
b.-n A + 1. nlsz. 113. és 114 lirsz ingatlanra 
2241) kor. kikiáltási árhan. továbbá a Jakab 
Kozalia. Kovács dózsef  és neje Eröss Véró nevén 
álló zsögúdi 903. sztjkvhen A T 2 nlsz. 7163. 
hrsz. 9 kor., az A + :). nlsz. 6692 hrsz. in-
gatlanra, a 4. nlsz. alá hejegyezve lévő 1400 
nsz.-öl közhelybeli illetményre ez utóbbi in-
gatlannal együttesen 87 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árhan elrendeltetik. 
Megjegyeztetik. hogy a csíkszeredai 69. szánni 
tjkvhen lírőss István javára bekebelezve lévő 
haszonélvezeti jogot ezen árverés nem érinti 
és hogy a fentebb  megjelölt ingatlanok az 
1908. evi junius hó 30-ik napjan del-
elött 8 orara a kir. törvényház 36. ajtószám 
alatt és ugyanazon nap d. e. 11 oraja Zsii 
göd községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
íj eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10* u-át, vagyis készpénz-
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 jS-han jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi novem-
ber hó 1 -én 3333. sz. a. kelt iguzságiigymi-
niszteri rendelet 8. Jţ han kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. S-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1908. évi április 17-én. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság. 
Gecző Béla, 
kir. tvszélii i>iró. 

OOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOO 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
H E R K U L E S-MOTOR V ÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugv cséplési, mint inalomüzemre kitű-
nően alkalmas, legegyszerűbb benzinlokomobü-
jait. melyek V. ker., Yáczi-nt 3ll. szám alatti 
gyárban barmikor üzemben megtekinthetők. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
:::fizemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
sierkezet! Rendkívül  csekély benzinfogyasztás. 

13—14-éves  flu ls kezelheti I 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésre! 
Kétszáz darati elismerő levél a Magyarorszá-

gon üzemben levő motorokról! 

ZONGORÁZOK FIŐYELMÉBEI 

HE Y K Á R O L Y , az i s m e r t 
z o n g o r a hangoló május 

üo Közepe táján városunkba ér-
kezik. Ezúton is felhivjuk a zon-
gorázok figyelmet Hey Karolyra, 
aki elismert szaktekintély ezen 
a teren. Zongorahangolást eszkő-
zöl helybon 8, vidékén 10 koro-
rónáért. Előjegyzeseket elfogad 
Szvoboda József papírkereskedő. 

S G y ő z e l m e t 0 
aratott minden létező kisebb vi-
lágítási betendezés fölött  gyö-
nyö rű fénye,  o l c s ó s á g a és 

veszélytelenségével a 

B R I K E T T I D - F É N Y | 
Töri. Különleges rendszer kisebb TŐIT. 
Win.  - világítási  berendezéshez - védve -
szoba és házi központi lelepek. 
Szab. törvényileg védve minden 
kulturáltamban. K házi világítás 
nélkülözhetetlen villák, falusi  la-
kok. pinczék, kertek, gyárak, hor-
dozható világítási berendezések-
nél és autogén fém-hegeszési  Ite-
geszési berendezéseknél Költség-
vetéssel s mindennemű felvilágo-

si tussal szívesen szolgál. 

A „BRIKETTID-FÉNY  TARSASAG." 
Központi irodája: líudapest, 

a VI., Liszt Ferencz tér 9. sz. s 
Saját .Brikkettid'-gyár Erzsébetfalván. 
Solvens képviselők kerestetnek. 

KOnyVNyOMDA ES 
papírkereskedés NyOMTATVÁNyRAKTÁR. 

KÖNy\7-ÉS  HIRláP-
Kl ADÓ\?ÁLLALAT. 

SZVOBODA JÓZSEF ^CSÍKSZEREDÁBAN. 
A janija a legújabb rend-

szerű gépekkel, belükkel 
és diszitményekkel (lu-

pan berendezett könyvnyomdá-
ját, hol olcsó árban és Ízléses 
kivitelben készíttetnek minden-
nemű. társadalmi, kereskedelmi 
és ipar i ezélokra szükséges 
nyomtatványokat, úgymint na-
gyobb terjedelmű miivek. ár-
jegyzékek, báli és esküvői meg-
hívók, eljegyzési kártyák stb. 
Gyászjelentések és szalagok a 
legrövidebb idő alalt készülnek. 

G izdagon berende-
zed nyomtatvány-
r a k t á r á b a n foly-

ton készletben tart min-
dennemű községi, köz-
igazgatási és egyházi 
nyomtál ványokat. — 
Ügyvédi és magáncé-
lokra szükséges nyom-
tatványok. u. ni. köte-
lezvények. adásvevési 
szerződések, meghatal-
mazások stb., jó minő-
ségű papírra nyomva. 

LS önyv-. papír- és iroszer-
L j kereskedésében nagy vá-

laszlékban raktáron van-
nak helybeli saját felvételű  táj-
képes levelező lapok, valamint 
mindenféle  művészies kivitelű 
képes lapok és üdvözlő kártyák. 
Iskolai és irodai felszerelések, 
ugymínl tankönyvek, rajztáb-
lák és füzetek,  festékek,  vo-
nalzók. hangszerek. Finom iro-
dai iró és fogalmi  papírok, fekete 
és színes tinták, tollak, tinta-
tarlók. oslvák szines zsinórok. 

Legelterjedtebb és legtartalma- ^ C S Í K I 
sabb lap az egész vármegyében " L A P O K " N a 9 Y elterjedtségénél fogva hirde-

tések közlésére a legalkalmasabb. 
Hirdetések olcsó díjszabás mellett számittatnak. — Előfizetési  ár egész évre 8 korona, félévre  4 korona. 



Május 6. C S Í K I L A P O K 19. szám. 

" A H u t t e r s z á l l o d á v a l s z e m b e n ! 
Becses tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy a tavaszi és nyári idény újdonságai megérkeztek. - Nagy .vál<J«tékot tartok nőj és 
férfi  ruhaszövetekben, kreton. mosó és gyapju-delinekben. Női és férfi  fehérnemű,  mindenféle  czipő és keszruha nagy raktar. No. va IgalleroR, WU» 

I tok és diszkalapok nagy választékban kaphatók. Legjobb minőségű vásznak 6 forinttól  feljebb.  - Az áruk jelenlegi magas aremelkedese daczara, 
elsőrendű gyárosokkal levő összeköttetéseim révén azon kellemes helyzetben vagyok, hogy áruimat a regi arakban bocsathatom a t. vevő-
közönség rendelkezésére. — Legolcsóbb bevásárlási üzlet! Becses pártfogásukat  kérve, vagyok kivalo tisztelettel: 

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

Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni. 
íiogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utczn. 
a tramway elágazásánál) be l - és kü l fö ld i 
:::: in á r v á n y b ó I faraglatok  és csiszoltatok 

BDTOR-HRARVAHYIKAPOKAT 

ÉS SÍREMLÉKEKET 

takarítás érhető el. — 
NAGY JÓZSEF 

Továbbá raktáron tartok (iránit, 
Sienit. Labrador és Andesyt kemény 
közetd sireinlékeket, amelyek kap-
hatók Jo koronától -JnoO koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. Pgynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zámforihilni,  inert ez által nagy ineg-

Szives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel 
kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A S s S A « , , á x « 1 k o s . 3Q f U . 

A í i S A B . J V A L Y X E . T K E É K a ţ a í  k o r . - í i l , 

A L U A B I V A L Í T E , T K B É > t  I l Q L G X F Ö R á r a l k o s . M ü l . 
hatása gyors és állandó. — l)r. gróf  Hugoimav Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kezbor tiiioini-
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 is. rózsás szint 

es ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől.  — Az Alba hivalytcjkrem készítmények nem csak 
harmat finomságot  és rtiganyosságot kölcsönözitek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a legiiatliatósablian megvédik. A krém és szapp-ui 
egyforma  jóhatásu. a lúilgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 kré met,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógyszer tá rakban , valamint 
F e l s e t e V i l m o s l l l a t e z e r - r a k t á r á ' b a n . 
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GÓZ-, HŐLÉG ÉS GYÓGYFÜRDŐ A SZOBÁBAN! 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfürdök 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra  háznál Is bemutattatlk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanltás" szobagóziürdő-
készfilék egyedüli gyártója. 

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

mm 

A „Sanitás" szobafürdő  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es t ölég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényeleni netovábbja Kipróbált 
biztos, hat:ISII szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nel-
kiilözhe'. e'.len tnirden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

l a t l E i J J E r & i J t i & t g u g ^ j y y f o j f i q  fij W ̂  ^ ^ ^ ^ ^ W ̂  ^ ItM ÎTvSvfM 

(T Háromrendbeli tagositó 
mérnöki műszer eladó. 
Hogy hol? megmondja 
:: :: a kiadóhivatal. :: :: 

HIRDETMÉNY. 
Bikalegelőn nyárolt tenyész-
igazolvanyos 2-éves bika el-
adó ifjabb  Becze Józsefnél 
t S z é p v i z e n . 3 

IE9B 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
gy jó karban lévő félfödelű 

k o c s i eladó, hol ? meg-
mondja a kiadóhivatal. 2-3 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Hazai gyártmány! Kitűnő m u n k a ! 

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

SZOJ/iBATflElíY-BUDAPEST  Vl. kerület. Váczi-körút 61. sz. 

Benzinlokomobil osóplősztMvlvónvok. Slabii benzinmotorok 
Szívód-tíz inolorok faszon-  koksz ós anlraczil líilósre. 120 

Ill'.-ig. — Malomópilószel. — Szaba-
dalmazol! Iiidr. borsajlók. olajprósek 
s niindonnoinii gaztlastigi "-épek. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

HIRDETMÉNY. 
Kzennel közhírré tétel ik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-

minisztérium ellenőrző közegei a Magyar Királyi Szabadalmazott Osztály-
sorsjáték (XXII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizs-
gálták, azok u főárusilóknak  árusítás végett kiadattuk. 

Az 1 osztály liuzása 1908. május hó 21 és 23-án tartatik meg. 
A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi 
közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történik a huzási teremben. Sorsjegyek 
a Magyar Királyi Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 
Budapest, mos. évi MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMAZOTT 
április 1,0 20. napján. OSZTÁLYSORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA. 

Lukács. Hazay. 

j Hosszurovó Cement Födélcserép 
B 1'— muidnem h a t A r t a l a n TARTNAAINI IVÓN LRNNNNÜ R M Ü N M I . L A . . . 

Kapu-utea 15. 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . WIMIHIIIIIHHHMHI 

Iroda: K a p u M i l c i i 15. 
NyooatoU bsvobodt JAssef  könyvnyomdájában, Csíkszeredában,1»<W 




