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Csík és a közművelődés. 
(P.)  Bocsánat a címért. Nem akar 

juk a közművelődést ugy liozni Csíkkal 
kapcsolatba, mintha Csík is egyik zászló-
vivője volna u közműveiédésnak. Nein. 
Ezt gúny nélkül állitaui nem lehetne. 
Na és gúnyolódni a közművelődés apos-
tolaival — talán még Csíkban sem járja. 

Miudcu társadalmi faktor  legyen az 
az egyén, a család vagy más közösség 
a legrealisabban véve u dolgot két célt 
szolgál. Először a saját, azulán u köz 
érdekéi Vagy mondjuk tetszetősebb for 
inában u saját anyagi boldogulásával 
gyarapítja a köz javakat; a saját kul-
turújávul tetézi a közösség kulturáját. 
A feltaláló  a költő — a genie u saját 
előre törtetésével előre viszi a kulturát. 
Egoismusu tehát a köz szempontjából 
indokolt. De az egoísipus ott, hol nincs 
meg az egyénben a tökéletesedésre a 
képesség: nevetséges, uudoritó. Az ilyen 
társadalmi tagok és tagolódások csak 
ugy használhatnak a közművelődésnek, 
hu egyesülnek, ha anyagi feltételt  nyúj-
tanak esetleg anuuk, ki egyénileg Imsz 
Hálhat a kőznek. Magyarországon, saj-
nos, legtöbb egyesületnek kulturmissiója 
már be van fejezve,  ha egy-két tagját, 
muga (ölé vezető állásba segítette. 

így került közéletünkbe az a sok 
vezér, kiknek sorúi között érdemesebb-
nél érdemesebb bácsikat látunk, kik 
.hivatva vannak, a magyar közéletet 
irányítani". De faji  tulajdonság, vagy 
mi az Isten csodája az ami itt meg-
állítja óket. Egyéni hiuságuk kielégítést 
nyert, magasabb érdek nem vezeti — hát 
elposványosodnak. A mugyar közéletben 
semmi egységes irányítás, a legszerve-
zetlenebb társadalmi élet jellemzi Ma-
gyarország társadalmát. 

Ezen a bajon az alig egy éves Ma-
gyar Társadalomtudományi Egyesület 
mozgolódására az Országos Magyar Szö-
vetség kívánt segíteni. Kongresszusra 
hivta egybe Magyarország közművelődési 
egyesületeit. 52 egyesület küldte el meg-
bízottját s a kongresszusnak eredménye 
a Közművelődési Tanács megalakítása 

lett. Tehát a közös irányító szerv meg-
van. Ez az első lépés, melyet bizonyára 
követ a többi is. 

Különböző irányú és célú, de iuten 
ciój&ban ugyanegy egyesület, melyet a 
Magyarítón több ezerféle  bujának orvos-
lására alakítottak egy irányban fog  dol-
gozni, mely irányt két szó szub meg: 
magyar impérium. 

30,000.000 magyar, ki kultúrában 
és egészségben egyaránt erős, fenntart-
hatja magát, nem mint néptörzs, de 
mint nemzet. 

Egyesületeink közölt sociologiuilug 
cg)urául fontos  u humanitárius, valamint 
u közművelődési céllal működők. A Köz 
művelődési Tanácsban — sajnos — a 
humanitárius egyesületek nem vettek 
részt. Ezeknek ma sincs központjuk. 
Pedig végeredményben közös a célja a 
Szanatórium Egyesületnek és a Mugyar 
társadalomtudományi egyesületnek, vagy 
a Gyermekvédő Ligának is. A jótékony-
sági egyesületek jobbára a hiúságra bu-
siroznak. Ez sarkalja vezetőségének 
90 százalékát. 

Mért hoztuk azonban e tübbé-
kevésbbé érdekes dolgokat elő? Mi 
közük van ezeknek Csíkhoz, vugy Csík-
nak ezekhez? Sajnos és elszomorító, 
hogy semmi, éppeu semmi. A humani-
tárius egyesületeknek talán a fenti  ala-
pokon még van talajú vármegyénkben. 
Működnek a Szanatórium Egyesületek 
és tahit apró-caeprö jótékonysági egye-
sület. De közművelődési céllal működő 
egyesületbe Csíkból tagot még mutat-
vány számnak se lehet kapni. Pedig 
Csíkra bizony-bizony ráférne  egy köz-
művelődési egyesület. Tavaly megala-
kult a Szabad Lyceum, de ily előkelő 
non chalaucc-ul még egyesület nem mü 
ködölt. Vagy hu erőink gyengék, de 
hiusúgunk és irigységünk oly nagy, bogy 
akadályozzák az együttműködést, mért 
nem lépuek — legalább szórványosan — 
be a csíki intelligencia tugjai a központi 
egyesületekbe. Az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesületnek (EMKEj a vár-
megyén kívül nem tudom van-e 5 azaz 
öt tagja, de tudom, lioj,y érdeklődő 

tagja nincsen egy se A Nemzeti Szö-
vetség dobbal se kapott egy tagot se. 
A Magyar Iskola egyesület hasonlókép. 
Az Orsz. Magy. Szövetség a csiksomlyói 
tanári kart megtudta nyerni tagokul. de. 
hogy flókiutézetté  alakuljanak, arra már 
nein. Kivülök a vármegyében csuk egy 
tagja vun. A Magyar Társadalom Tu-
domány Egyesület dacára minden gyűj-
tési energiájának egy tagot se, vagy 
laUin épen egyet — a volt tiinf'elllgye 
löt — nyerte meg, vármegyénk többi 
vezetője vagy nem érez képességet ma-
gában arra, hogy tudományos működést 
kifejtsen,  vagy sajnálja a tagsági dijat. 
Pedig ez egyesület ugy tudjuk a vár-
megye fő-  és alispánjához fordult  első 
sorban. Magyurország U:) vármegyéje 
közül legalább (»0-ban u vármegyei ve-
zető hivutalnokui, elöljárói és képviselői, 
hauem is teljes száinbun, de nugyrészt 
beléptek uz uj Egyesületbe, de Csik-
vármegyéból ínég hírmondó sem akadt 
Pedig ugyanannyi tisztviselője, ugyan-
aunyi képviselője van, uiiut más hasonló 
népességű megyéknek. És talán a mi-
nőség se rosszubb, mint másutt, csak 
az érdeklődés hiányzik és uz u bizonyos 
sociulis érzék. 

Oka ennek talán az is, hogy nem 
érzünk felsőbb  szükséget ilyen nemű, 
modern — sociologiai — munkásság ki-
fejtésére.  Ha fehér  asztal mellett kielé-
gítettük testi vágyuinkut egyéb igényünk 
uiucsen, se szşl.Le.oiiJgg, se testileg. Hát 
miért van az, hogy egyetlen sport ágat 
se müvelünk, hauem u fiatalság  együtt 
lumpol az öregekkel f 

Nem csodálkozhutuuk ükkor, hu vár-
inegyéuk lemarad a többi mögött. Hu 
uiucsen szavú u közélet egyes fázisai-
ban, ha uz állami támogatások másfelé 
jutnak, ha inielligeuciunkat a megye 
határún kívül gondolkodva fogadják  el, 
mert nem bíznak benne ? Ha u közügyek 
iránt való szeretet egy szolgabíró vá-
lasztással már kihűl ? Ne csodálkozzunk ! 

Az ujabb geuerációuak lenne a fel 
adata, hogy Csikuiegye társadalmát szer-
vezze, vezesse, hogy kifelé  Csikmegyét 
képviseljék. Az ujabb generációnak, 

inert a hivatalos vezetőségre nem sza-
bad bizni a társadalmi vezetést, erre 
már szomorú tapasztalatok tanítottak. 
Mert személyes okok miatt esett kútba 
legUiW» ngyünk, melynek hiányát most 
érezzük, de pótolni nem igen akarjuk. 

Itt inindeuki iudokolva látja egois-
musát — „én is tudnék vezetni" — 
genienek képzeli magát legtöbbször alap 
nélkUI. 

Hu u sors szeszélye valami önálló 
Ugy vezetésére állította, nem ismer maga 
fölött  tekintélyt, nem ismer el senkit 
okosabbnak. Pedig alapjában véve kö-
zépszerű felfogású  intelligenciánk van, 
liu bíznánk egymásban, ha támogatnék 
egymást és nem irigykednéuk, be tud-
nánk illeszkedni a nagy magyar társa-
dalomba. Nem szigeteluők magunkat 
készakarva el, s csakhamar megváltoz-
nék a „csíki" szó értelme és büszke-
séggel verhetné minden székely mellét: 
„én is Csíkban születtem". 

Alakítsunk szinikerületet. 
Az akció, mely vármegyénk főispánjának 

vezetése iiliitt mugi uluit, lio_ry az erdélyi má-
sodik szinikeriileiet megalakítsa és igy váro-
sunk s vidékünk elárvult szinügyét istápolja, 
közönségünknek a színészettel szemben támaBZ-
tott jogos igényeit kielégítse: nm már jelentós 
stádiumba jutott. 

Átérezve a kerületi rendszer előnyeit és 
átértve, hogy nemesen gondolkozó főispánunk 
által tervezett egyesülés már maga hatalmas 
tényező a színészet emelésére és tudva, bogy 
a kerületi rendszer előnyeire a kerületbe vonni 
tervezett állomáshelyek egytől egyig jogosul-
tak, ismerve az erőt. mely ezen állomáshelyek 
szinpártoló közönségétien úgy a színtársulat 
támogatása, mint finomult  érzék tekintetében 
rejlik: a főispánunk  által megkeresett városok 
közül Kézdivásárhely, Kosaras, Nagyenyed, 
.Szászrégen és (.iyerryószentmiklós városok be-
jelentették, hogy a mozgalomhoz csatlakoznak, 
az eszmét magukévá teszik és kiváltják az 
erdélyi második szinikerület minél gyorsabb 
megalakítását. 

Nem csalódtunk abban, hogy e városok 
vezetői mérlegelni fogják  a megindított akció 
fontosságát,  kulturális súlyát és különösen nem-
zeti erejét. 

Nem csalódtunk, hogy a megkeresett vá-
rosok érdemes elöljárói erélyesen megvédel-
mezik a színházlátogató közönségnek auyagi 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
I n a s t I s e a t A f c a . 

Kérdeztem az öreg „Bánkat", ki ma 77 
éves korában tetté meg lourdi szent útját, 
hogy minő érzelmek hatották át öreg szivét 
a világ eme legszentebb, áldásteli helyén? 
Mire ó igy válaszolt: „Barátom, életem leg-
szentebb, legboldogabb napjai közé számítom 
azokat, melyeken Lourdesben voltam. Hálát 
adok érte az égi szent SzUznek, hogy- pap-
ságom 50-ik éve éppen e jubiláris inegjeleues 
idejére esvén, az égi szűz elvezérelt oda, ahol 
bűnbánatot kért a bűnös emberi nemtől és 
én azt mondom mindenkinek: öregek siesse-
tek, fiatalok  a készülődéssel ne késsetek, de 
senki el ne maradjon Lourdból." 

És igaza volt az öreg N'estor bá'nak, 
mert oly Bzép, oly megható e helyen minden, 
oly mélyen vésődik a hívó lelkébe e kegy-
helynek felemelő  hatása, bogy az ember nem 
tudja elfelejteni  soha. 

Soba sem képzeltem, bogy Lourdban 
akkora legyen Szűz Mária hatalma, ereje és 
hatása, kivétel nélkUI, bivó vagy bitetlen, 
mindeu rangú és rendű, állású emberre és 
emberekre. 

Mintha nem is e világon volna az em-
ber, mintha a lélek kiemelkednék a test bi-
lincseiből, oly elragadóan megható ott min-
den. Lehetetlen, hogy a boldogságos Szűz a 
világ bármely szép helyén különb lakást tu-
dott volna kiválasztani istenanyai csodás mű-
ködésére, mint Lourdes. 

Az éa lelkemre és mások elbeszélése 
után, lelkllkre tett benyomásokról írok oektak 

testvéreim, hogy ennek hatása alatt elvezérel-
jelek egyelőre lelkileg s augusztus H-áu, egye-
sülve, testileg is Lourdba. 

Ellenállhatatlanul vonza az embert ott 
valami állandóan a Grotta elé. Szűz Mária 
szobra a megjelenés sziklamélyenéséhen oly 
belső ilettel nez le a padokban ülő s ájtatos-
kodó közönségre, hogy leírni lehetetlen. Ha 
nem is imádkozik ott az ember, de nézi a 
szép lourdesi szobrot, alatta a nagy gyertya-
tartót, melyen állaudóan száz-százötveu gyertya 
ég, mellette az oltári, ismét alatta es tőle 
balra a sziklafalon  a többszázuál nagyobb 
számú bénák meggyógyultak mankóit, mel>ek 
már egészen feketék  a jéghidegség, hó s eső 
tél és nyár hutása alatt: valami belső meleg-
Bég tánad a szivben, lelkesültség a kebelben, 
elragadtatás a lélekben; meguyilik a hit szeme, 
belső sóhajjal leiemelkedik a szív és lélek a 
lourdesi Boldogasszonyhoz. 

Szent meghatottság vesz rajtunk erőt, 
ha ezen egyszerű szemléletben elmerülünk és 
ha nézzük uz eleven hit szemével, ha a lélek 
felemelkedik  ahhoz, akit igazán, valóban, 
őszintén, forrón  szelet: a boldogságos Szűz 
Máriához az égbe 1 

Órákig térdel ott az ájtatoskodó vagy 
igy elmélkedő lélek. Kértlak, nők, ifjak  és 
öregek előveszik ott olvasójukat, szemüket a 
szoborra fllggesztik,  lelküket Szűz Máriára 
irányítják és imádkőznak csendben, némán, a 
lélek hangján, elmélyedve. Valami megmagya-
rázhatatlan forrása  uyilik meg ott a kegye-
lemnek, melyuek metységes áradata bőven 
száll, áldást hintve az emberekre. 

Szűz Mária uralkodik ott a szivekben, a 
lelkekben, aa elmékben, a kedélyekben. Szűz 
Mária az érzésben, a gondolatban, a raehatott-

ságb.in, a lelkesülíségben, az elragadtatásban, 
a luegindultságban, mindenütt. Szűz Mária hite, 
reménye és szeretete van a levegőben, a kö-
vekben, az épületekben, mindenütt és min-
denben. 

Ott eltűnik az emberi tekintet. Ott nincs 
ligyeleiuiuel senki másra, csak Szűz Máriára 
és a saját és szerettei szivére, mely ég és 
hevül, buzog és lángul, lelkesedik és repes 
Szűz Máriáért. Ott csak a buzgalomban, hit-
ben, lelkesedésben egyesülnek az emberek. 

Ott miudenki érzi, hogy a közös Mária-
tisztelet az, ami messze országokból összehozta 
az embereket; kik egymást soha Bem látták. 
Uiost ürülnek egymás szemléletének, mert 
miudeniküiiknek sziveben, lelkében ott van, 
ott uralkodik Szűz Mária. Kbben a szeretet-
ben, lelkesedésben találkoznak a világ nem-
zeteinek gyermekei Lourdesben a Szúz isten-
anyai labainál. 

Sehol sem tud az ember ugy imádkozni, 
mint Lourdban, a szeplőtelen fogantatás  ke-
gyelmi helyén. Valóban a kegyelemnek helye, 
áldások forrása  e hely. Meghatja az embert 
a nemzetek egyesülése s közös ájtat09 imád-
sága, nem egy nyelven, de egy szivben, egy 
hitben, egy Istenben! Egybeforrnak  németek 
és feketék,  spanyolok és vörösek, olaszok, 
angolok, francziák  és magyarok. Minden nem-
zet gyermekei olt térdelnek és együtt kérik 
Máriát. 

Egy érzelem hatja át ott az ember szi-
vét: a lelek és a hit szent érzelme, de any 
nyira, mint sehol másutt. 

Mindenütt üdvös az imádság Isten előtt, 
mindenütt szivuseu veszi a Szűz Anyának belső, 
szívbeli tiszteletét; do mintha Lourdesben biz-
tosabbau Bzámitbutuáuk meghallgatásra, imául; 

eredményére. Lourdesben elevenebb a hit 
ereje, mélyebb a hatása, melegebb bensósége. 
Lourdesben nincsenek koldusok az utakon és 
útfeleken,  kik megbénult tagjaikat mutogatják, 
liogy könyörületre indítsák az ájtatoskodó 
lelkeket; ott a lélek Ura a szegény szenvedő 
emberiség szivét, lelkét akarja megnyerni ma-
gának ; ott a Szeplőtelen Fogantatás kér ala-
mizsnát, a szegény szenvedő emberiség sze-
retetét, hitét Isten imádására; ott az ember 
kér alamizsnát a lourdesi Boldogasszouytói; 
balzsamot fájó  szivének Bebére, lelkének szen-
vedésére, gyógyulást testben és lélekben, ke-
gyelmet Istentől, áldást életére. 

És Leurdesben meghallgattatásra talál 
j buzgó imádkozó: meggyógyul az ember 
testben, szivben és lélekben. Lourdesben nincs 
zajos, Bzertelen éneklés, versengés, melyik 
nemzet tudja felülmúlni  a másikat hangban; 
ott az imádság belsőségében, a Bzivnek sóha-
jában, Isten imáoásában, Szúz Mária Bzerete-
tében versenyeznek a népek ezrei. 

Loureesben csendes, nyugodt minden, 
csak a keblek bullámzanak a hit erejének, 
növekedésének munkájában. Lourdesben a kö-
veknek nyelvük van és hirdetik Szűz Mária 
hatalmát; Lourdesben a fáknak  hangjuk van 
és magasztalják a boldogságos Szűz jÓBágát; 
Lourdesben a levegőnek ereje van és dicsőit i 
a szent Szúz szeretetét; egyszóval Lourdes 
a kegyelemnek kifogyhatatlan  tárháza. Hát*c 
út fenséges  szépsége, elragadó viránya, amely' 
Bécsből Tirolon át Schweiczba vezet éa on-
nan át Franczioországba, le Lourdesig: ezt le-
írni nem lehet, azt látni, hatását érezni kell 
és aki egyszer meglátta, az azt mondja: el-
adom a kabátom, a reverendám, de még egy-
szer elmegyek Lourdba. 
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és művészeti érdekeit s igy, ma már arról az 
örvendetes eredményről tudunk beszámolni 
bogy a megkeresett városok magukévá tették 
* kerületbe tömörlllés eszméjét. 

Sajnos, némi disaonantia rontja a váró 
sok egyhangú csatlakozását, mert Sepsiszent-
györgy városának polgármestere vármegyénk 
főispánjához  irt válaszában azt jelentette ki, 
hogy az akcióhoz nem csatlakozik, az erdélyi 
második szinikerülethe tartozni nem kiván. 

Ezen visszautasító magatartás előttUnk 
szinte érthetetlen, mert bár a kerületi rend-
szer áldásos intézményének ezen negligálása a 
megalakulandó szinikerület létrejöttét — te-
kintve, hogy több, bár meg nem keresett város 
is felajánlotta  csatlakozását - egyáltalában 
meg nem akadályozhatja, de komoly veszély-
nek teszi ki Sepsiszentgyörgy város színpár-
toló közönségét. Ha ezen város ugyanis a ke-
rületbe be nem lép és — miként polgármes-
terének átirata szól — a területi rendszerben 
óhajt megmaradni, az eddiginél is jóval gyen-
gébb színtársulatokkal lesz kénytelen beérni 
Jelenlegi BzioiterllletUnk városai kerületté tö 
mörülvén, a tertlletben megmaradó városkák 
ta közBégek színészetét a Jövendőben szolgáló 
társulatok Sepsiszentgyörgy város nagy és in-
telligens Bzinpártoló közönségének művészeti 
és szórakozási igényeit kielégíteni képtelenek 
lesznek. 

Nem hisszük, hogy Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere városának színészetét ilyen meg-
rázkódtatásnak kitegye; azért biztosra vesszük, 
hogy a tervezett kerület szervezeti szabályai-
nak megismerése után Sepsiszentgyörgy vá-
rossal is megfogjuk  egymást érteni és e város 
közönsége is átfogj»  érteni és magáévá tenni 
a kerületi rendszer előnyeit és különösen a 
főispánunk  által tervezett csoportosítás hord 
erejét és célszerűségét. 

Támogatja ezen feltevésünket  Háromszék 
vármegye főispánjának  átirata, melyben a kul-
turális szempontból nagy horderejű akció ke-
resztülvitelénél főispánunknak  támogatását biz-
tosítja és vármegyéje két városának csatlako-
zását kilátásba helyezi. 

Színi területünk városai a kerület létesí-
tése mellett foglaltak  állást, hozzájuk csatla-
kozott egy idegen színi területről: Nagyenyed; 
el sem képzelhetjük, hogy Sepsiszentgyörgy 
kivételt tegyen! 

Mint értesülünk, vármegyénk főispánja 
u szervezeti Bzabályzat tervének kidolgozása 
után azt közelebbről az érdekelt városok pol-
gármestereinek tanulmányozás végett be fogja 
küldeni és egyúttal nevezetteket, úgyszintén 
gróf  Festetich Andor országos szinészeti fel-
ügyelőt Tusnádtürdöre közös értekezletre meg 
fogja  hívni. Az ezen értekezlet által elfoga-
dandó végleges szervezeti szabályok alapján 
főispánunk  közbenjárásáru a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium rövidesen megalakítja 
az erdélyi második szinikerületet, amely szer-
vezet a filyó  évi szeptember hónappal kez-
dődő uj sziui évben már működésbe is lép. 

Amint az eddigi eredmény igazolja, fő-
ispánunk nagy kulturális jelentőségű akciója 
az eszme megtestesülésében már gyümölcsöt 
is hozott és köszönettel tartozunk azért, hogy 
ily rendkívül nehéz viszonyok között folyton 
negligált, de felette  fontos  szinészeti ügyünket 
felkarolva,  a kerület nevezetes foidulópontjáig 
vitte el. Ilyen előzményék után bízvást remél-
hetjük, hogy odaadó főispánunkban  nemsokára 
az erdélyi második szinikerület megalkotóját 
ünnepelhetjük! —a—a. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— OrvoHtiţdor  ura tán. Klthes Béla 

Bzigorló orvost, Élthes Zsigmond nyug. kir. 
ítélő táblabíró és ügyvéd (iát folyó  hó 27-én 
Kolozsvárt az összes gyógy tudományok tudo-
rává avatták. 

— Kitüntetés.  Borszéki Soma nyug. 
miniszteri osztálytanácsost, a székely vasutak 
egyik leglelkesebb harcosát, a „Magyar ÍBkola-
egyesUlet" jun. 18 án Rákosi Jenő elnöklete alatt 
tartott közgyűlésén az igazgatótanács uj tagjai 
közé választotta meg Budapesten. 

— Kinevezeti.  Az igazságügy-miniszter 
az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak be-
tegség és baleset esetére való biztosításáról 
szóló 1907. XIX. törvénycikk alapján szerve-
zett muokásbiztositási választott bíróság elnö-
kévé a* 1910 év végéig terjedő időre Csík-
szeredában Fekete Imre csíkszeredai törvény-
széki bírót, helyettes elnökévé Uaraschki Hó-
hért járásbirót nevezte ki. 

— A központi  választmány ülése. 
A vármegyei központi választmány az ország-
gyűlési képviselő választók 1909. évi ideigle-
nes névjegyzéke ellen beadott felszólamlások 
s azokra tett észrevételek tárgyalásait folyó 
évi julius hó 7-én délelőtt 10 órakor a vár-
megyeház kisebb tanácskozási termében fogja 
megkezdeni. Az Illésen a csikszentmártoni, 
folytatólagosan  a csíkszeredai, karcfalvi  és 
gyergyószentoriklési választó kerületekhez tar-
tozó s bettborban kővetkező községek név-
jegyzékei fognak  tárgyal tatni a beadott felszó-
lamlásokkal és észrevételekkel együtt. 

— ül irodittaat Márton Péter csik-
szeredal kir. törvényszéki Írnokot az igasság-
ügyminiszter a X. fizetési  osztályba irodatisztté 
«evezte ki. Örömmel üdvözöljük az uj Iroda-
tiHtot kinevezése alkalmával! Hun év óta 

működik már a csíkszeredai kir. törvényszék-
nél, 5 évig mint bűnügyi irattárnok, 5 évig, 
mint kiadó volt alkalmazásban s 10 éve a 
tlkví iktatóban működik. Ezen husz évi műkö-
dése alatt ugy a felebbvalói,  mint a jogkereső 
közönség pedáns, szorgalmas és munkás hiva-
talnoknak ismerték Márton Pétert, tehát méltán 
kiérdemelte előléptetését. — De legjobban ör-
vend ennek az előléptetésnek az ügyvédi kar, 
a melynek minden egyes tagjával szemben 
Márton Péter mindig előzékeny és szolgálat-
kész volt. 

— Valasztas Tusnádfürdőn.  Tusnád-
fürdő  birtokosainak szövetkezete f.  évi junius 
hó 29-én tartotta közgyűlését, melynek, legfon-
tosabb tárgyát a tisztviselők választása képezte. 
A közgyűlés dr Safranek  János fűrdóorvost  és 
dr Nagy Jeuó szövetkezeti ügyészt ugyanilyen 
minőségben élethossziglan újból megválasztotta 
egyl.angulug. Csutak Béla eddigi iűrdőigazgatót 
további öt évre, Csutakot városunk is elő 
nyösen ismeri, TusnádfUrdón  pedig eddigi 
működése feltűnően  eredméuyes és u fürdő 
szépítése, jó karba hozása főleg  neki köszön-
hető. Itt emlitjük meg, hogy a TuanádfürdAn 
szokásos szerdal és szombati táncmulatságok 
már inost julius 4-én megkezdődnek, melynek 
rendezése céljából vigalmi bizottság alakult. A 
vigalmi bizotiságban városunk fiatalsága  is kép-
viselve van. Első ülését f.  évi julius hó 4-én 
tartja. 

— Halálozás.  Csányi Károlyné szül. 
liiszkaí Mari életének GO-ik évében junius 2l-cn 
(iyergyÓHzi'ntmiklóson meghalt. 

— A marostortlal  föl*pán  elégté-
tele. A független  autonom-párt báró BánfTy 
Dezsó és gróf  Teleki Sámuel vezetésével egy 
küldöttséggel járult annak idején gróf  Andrássy 
(iyula belügyminiszterhez s egy memorandum-
ban a legalaptalanabb vádakkal illette l'gron 
Gábort, a megye békéjét helyreállító főispánt. 
A belügyminiszter most küldte meg a memo-
randum vádjaival foglalkozó  leiratát a megyé-
hez. A miniszteri leirat, valamennyi vádat meg-
cáfolja  s a panaszt teljes egészében visszauta-
sította. A leirat utolsó részében foglalt  kijelen-
tésével is elégtételt nyújt az agilis főispánnak. 
Sorai igy végződnek: „A részletesen felsorolt 
adatokból arról szereztem meggyőződést, hogy 
a vármegye főispánja  a fent  leirt nehéz hely-
zetben mindenkor a legszigorúbban alkalmaz 
kodott a fennálló  jogszabályok rendelkezései-
hez, minélfogva  a súlyos viszonyok közt a 
vármegye békéje érdekében kifejtett  ügybuzgó 
fáradozása  soráu tett intézkedéseért méltatla-
nul éri öt a törvénytelenségek és erőszakos-
kodás vádja. 

— Kinerexés.  Az igazságügyi miniszter 
Jakab János csíkszeredai törvényszéki, Kovács 
Antal csikszentmártoni járásbirósági segédtelek-
könyvvezetőket jelenlegi alkalmazásuk helyéri 
a X fizetési  osztályba sorozott telekköiiyvve-
zetókké, Józsa József  gyergyószentmiklósi se-
gédtelekkönyvvezetőt a gyergyószentmiklósi 
járásbírósághoz telekkönyvvezetóvé nevezte ki 

— Ítélet.  A csíkszeredai kir. törvény-
szék junius 27-én tartott főtárgyaláson  halált 
okozó súlyos testisértés bűntettével vádolt zsö-
gödi Halló Aulait — aki feleségét  a tavaszon 
ugy megverte, hogy pár óra múlva sérülései-
ben kiszenvedett — a vizsgálati fogság  beszá-
mításával 1 évi és 1 hónapi börtönre Ítélte. 
A kir. törvényszék erős felindulásban  elköve-
tett halált okozó súlyos teBtisértésben mon-
dotta ki bűnösnek vádlottat, tekintetbe véve a 
nagyszámú enyhítő körülményeket, a kir. ügyész 
a büntetés súlyosbításáért felfolyamodással  élt. 

— A vármetjueHáx  renoválása.  Még 
a mult év őszén hozzáfogtak  a vármegyeház 
épületének javítási munkálataihoz, mi főleg 
abból állott, hogy nz építés idejében alkalma-
zott és a hatalmas épülethez nem megfeleld 
fagerendázatot  vassal cseréljék ki. A munká-
latok a beállott téli idő miatt igeu lassan ha-
ladtak előre és csuk most, a tavaszi és nyári 
idő beálltával nyert teljes befejezést 

— Tiz éves találkozó. Az 1897. év 
junius hó 30-án osztotta ki a csikBomlyói fő-
gimnázium vizsgáló bizottsága 17 ifjúnak  az 
érettségi bizonyítványt, akik közül 10-en foga-
dásokhoz hiven junius 29-én tiz éves találko-
zásra jöttek össze. E tíz a következő: Dr. 
Daradics Félix ügy véd,. Erőss József  vmegyei 
aljegyző, dr Pungur Árpád tvszóki jegyző, 
Nagy Károly adótiszt, dr Pitter Ferenc pü. 
fogalmazó;  Szász Béla vmegyei aljegyző, ÓB 
dr Fodor Bela ügyvéd. A többiek kimentették 
magukat. A találkozón megjelent még Gató 
József  körjegyző is, aki a VI. osztályig volt 
nevezettek osztálytársa. D. e. mise után meg-
jelentek a gimnáziumban, ahol volt tanáraik 
iránti szeretetüket és uz intézet jelenlegi többi 
tunárai iránti becsülésüket dr Daradics Félix 
ügyvéd tolmácsolta Igazgató válaszában ékes 
szavakkal 'méltatta az ősök buzgó fáradozását, 
akik ezen intézetet létesítették s alapítványok 
által lehetővé tették, bogy még a szegényebb 
székely il}u is elvégezhesse gimnáziumi tanul-
mányait s a hazának buzgó, derék, munkás-
tagokat adjon. Megdicsérte a megjelentek rar 
gaszkodását, mellyel azon intézet iránt visel-
tetnek, amely őket nevelte és Irányította. Ezu-
tán megtekintették az intézet helyiségeit. Dél-
ben dr Daradics Félix látta vendégéül volt 
osztálytársait. Este társas vacsora volt a Kos-
suth vendéglőben, amelyen a volt tanárok közlú 
Pál Gábor kir. tan., Igazgató, akkori osztály-
főnökük,  Kassai Ltyos, dr Balló István, Gató 

János és Pap András jelenleg székelyudvarbelyi 
tanár jelentek meg; a testületből még hárman 
vettek részt a vacsorán A vacsora vigan folyt 
le, felemlegetve  a hol vig, bol szomorú deák 
évek nevezetes és emlékezetes mozzanatait. 
Több felköszöntő  is volt. Dr. Daradics Félix 
Pál Gábort éltette, mint kiváló nevelót és ok-
tatót, dr Pototzky Andor a tanári testületet, 
Pál Gáhor, Kassai Lajos, dr Balló István. Csató 
János a volt növendékeket. Még több felkö-
szöntő is volt. A vig kedély fokozásához  nagy-
ban hozzájárult dr Pototzky András, aki hiven 
utánozta, hogyan mond egy német ember ma 
gyárul felköszöntőt,  aztán meg mások előadá-
sai kifejezően  és hűen bemutatva azok előadás-
módját és arckifejezését.  K tekintetben felül-
múlhatatlan volt. Igazi -gyermeki kedély, friss 
jókedv uralkodott a társaságban, amit az 
egyik volt tanár ki is emelt, g kívánta, hogy 
mindvégig ilyenek maradjanak. A viszontlátásra 
10 év múlva. 

— Dr. Bellák Gyula orvosi működését 
Tusnádfürdón  megkezdette. Kog- és szájbete-
geknek rendel naponta 2—G-ig. 

—Plébános választás Csiktaploocán, 
Az újonnan szervezett ĉ iktaplocai egyházköz 
ség hivei junius hó 27-én választottak a tíz 
pályázó közül három lelkészt, akik közül az 
erdélyi püspöknek a joga kinevezni uz uj plé-
bánost. Klsö helyre Körösy Géza eddigi expo-
situs kápláut választották meg nagy szótöbb-
séggel, második helyre Fekete Imrét, harma-
dik helyre pedig Török Fereuc orsz. képvise-
lőt. A hivek bizalma és szeretete tehát az 
eddigi lelkész mellett nyillatkozott meg. 

— A Csikmegyei polg. leányiskola 
vizsgái és záróunnepsege. A csikmegyei 
polg. leányiskolában f.  évi junius 2ö-én kez-
dődtek meg a vizsgálatok. Ujabb intézkedés 
folytán  az első nap délelőttjén mind n négy-
osztály a hittanból vizsgázott, délután pedig 
zene es tornavizsgálat tartatott, melyen Kovács 
Antal, mint az iskolaszék kiküldöttje elnökölt. 
26-áu délelőtt az első osztály, délután a máso-
dik osztály növendékei vizsgáztak miuden tan-
tárgyból. A kir. tanlelügyeló, dr Balló István 
a bemutatott eredménnyel általában megvolt 
elégedve. 27-éu délelőtt a harmadik osztály, 
délután pedig a negyedik osztály mutatta oe 
szorgalmának eredményét. A negyedik osztály 
különösen feltűnt  sznbatoB és ertelines fele-
leteivel. A kir. tanfelügyelő  kitartó figyelem-
mel, bizalmat keltó bánásmódjával és kérdé-
seivel nagyon hozzájárult a vizsgák sikeréhez. 
Az iskolaszék részéről dr Fejér Antal megje-
lent. A vizsgálatok tartama alatt a növcmlé 
kek rajzai és kézimunkái egy külön teremben 
voltak megtekinthetők. A kiállított rajzok és 
munkák kiváló Ízlésről, szorgalomról és gyakor-
lottságról tanuskodtnk. Vasárnap délelőtt volt 
n helybeli plébánia templomban a .Te Deum" 
ahol a tanulók a tanítónők kíséretében jelen-
tek meg. Délután 3 órakor kezdődött a zár-
ünnepség dr Veress Sándor vármegyei főorvos 
elnöklete alatt. Bevezetésül és befejezésül  kar-
éneket mutattak be egészen kifogástalan  elő 
adásbau. A 8 pont Fráter nótákat jelzett: 
Frühwirt Margit, Ilyés Erzsi és Ösz Anna elő-
adásában, de a dalnak második részében részt 
vettek u jobb hangú tanulók is. A szépen elő-
adott dalokat Karda Béláné zongora kíséreté-
ben olyan tetszéssel fogadták,  hogy megkelle-
tett ismételni. Majd Veress Paula lépett az 
emelvényre, hogy az ízléssel és bájjal előadott 
„Vilju dul"-buu gyönyörködjünk. Elénekelte, 
megismételte behízelgő szép hangjával, de a 
taps nem szűnt, így bemutatta a dalnak máso-
dik versét is általános tetszés között. Farkas 
Ilona, Fejér Ella, Hajnód Margit, Szepessi Vilma, 
Kovács Irén és Xagy Margit két hangon éne-
kelték „Ősszel" Mendelssohntól című dalt. 
Összevágó szép előadásban. Általában dicséret 
és elismerés illeti Karda Bélánét, aki az ének 
tunitással meg volt bízva. Szavaltak: Fejér 
Ella, László Ilona és Buttyán Margit. Különö-
sen a két első szavalót kell főkép  kiemelnünk ,-
a kiválasztott költemény megható és szép volt. 
Zongora darabokat játszottuk : Kovács Irén és 
Lövinger Klára uégy kézre; dicséretet érdé 
inelnek, mert csak jelen tanévben kezdték 
meg a tanulást. László Piroska két kézre ját-
szott egy ábrándot keltő érzéssel és ügyesség-
gel. Szatmári Irén és Veress Paula egy indu-
lót mutattak be négy kézre, pontos együttját-
szás és szép előadásban. Zakariás Lenke és 
Aranka már nehezebb darabbal szereztek élve-
zetett hallgatóiknak, kik ügyességüket sűrű 
tapssal jutalmazták. Kovács Mariska Ábrányi 
nak egyik szép ábrándját mutatta be nagy 
gyakorlottság és jó előadásban. Végül Zakariás 
Aranka ült megint a zongorához, hogy rövid 
idő alatt elsajátított Ügyességét bemutassa. Egy 
ábrándot játszott nyugodt, átérzett, finoman 
előadott kivitelben, inéltán megérdemelte játé-
káért a kitünteti tapsot. A bucsu beszédet 
Mihály Róza mondotta el és a gyönyörű virág-
csokrot Fejér Sándor alispánnénak nyújtotta 
át. Dr. Veress Sándor emelkedett szavakban 
adott kifejezést  a felmutatott  szén eredménv 
fölött 

— Bnoau Csiluomly ón. Junius hé 29-én 
volt a Szent Péter egyházközségben a szoká-
sos évi bucsu. Az ünnepi beszédet Incze Do-
mokos csikBzentgyörgyi plébános mondotta 
nagy tudással és igazi szónoki hévvel fejte 

getve a nap jelentőségét. Az ünnepi misét 
Bálinth Lajos esperes-plehános celebrálta fé-
nyes segédlettel. A délutáni vecsernyét és 
szeutségimádást prédikáció előzte meg, a me-
lyet Erőss József  fógimu.  tanár mondott az 
alkoholizmus káros voltát nagy tudással fejezve. 
Mondanom sem kell, hogy az ilyenkor szokásos 
ebédre nemcsak a felcsiki,  hanem az alcsíki 
kerületből is a plébánosnak sok pap társa és 
barátja jött el, ezzel is kimutatva szeretetüket 
a felcsiki  buzgó és tevékeny fóeBpereB.  Bálint 
Lajos iránt. A délutáni szentségimádáson a 
házigazda felkérésére  a vendégek majduem 
valamennyije résztvett. Délelőtt is, délután is 
a templomot zsúfolásig  töltötte meg a buzgó 
hivek sokasága. Most is tapasztaltuk, hogy az 
uj plébános lelkes buzgósága folytán  növekedni 
fog  a hivek hitbuzgalma is. 

— Évzáró. A csiksomlyói róm. katli. 
fógiiuuáziumban  junius hó 29-én volt az évzáró 
ünnepély. A Te Deum eléneklése után Kés 
János liitlanár mondott csendes misét. Hála-
adás után az ifjúság  tanáraival élén az egyik 
osztályterembe vonult, ahol Pál Gábor kir. tan. 
igazgató mondott nagy hutásu beszédet, mely-
beu megdicsérte a szorgalmas és jó viseletű 
tanulókat s kitartásra és nagyobb szorgalomra 
intette a gyengébbeket Egyúttal figyelmeztette 
a szülőket, hogy ne erőltessék az oly tanuló-
nál a további tanulást, aki vágy kevésbbé te-
hetséges, vagy hanyag, liauem adják neki meg-
felelő,  vagy tetsző pályára. A nagyhatású be-
széd után dicsérő szavak kíséretében kiosztotta 
a jutalmakat. Egyébként erről az évvégi érte-
sítő ismertetésekor bővebben fogunk  megem-
lékezni. 

— Székelyfluk  ipari elhelyezése. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és ipurkumuru kiadta 
H7, uj útmutatást ll székelyünk ipari elhelyezésén*. 
K szerint n székely tiuk felvétele  ezután niiiiilen 
évben jtllius hú folyamán  fog  megejtetni ugyanazon 

napokon és pedig: Julius l(J-é'i Marosvásárhelyt 
vármegyeházán, Julius 11-én .Szászrégenlien nz 

alsó régeni járás főszolgnuirói  liívatiillian. .lulins 
12-én Xyárádszeredáhau a toszolgabiriiságuát. Juli-

14-én Huruton a községháznál, .lulins II',-án 
Kézdivásárhelyt a lőszolgabiróságuál. Julius 17-éu 
Kovásznál! a főszolgubiróságuál.  Julius iH-án Sepsi-
szentgyörgyön a vármegyeháznál. Julius 2<l-án Csík-
szeredában a vármegyeházánál. Julius luí 21 -én 
(íyergyószentmiklósoil a főszolgabirúságnál.  Julius 
2;l-án Székelykereszturon a lőszolgabiróságuál. Juli-

24-én Székelyudvarhelyt u vármegyeházánál. 
Julius 25 én Pantjdon a községházánál. A feltéte-
lek ipar és kereskedő pályákra inasokul jelentkez-
hetuek 12 évet betöltött és 17 évet meg nem ha-
ladott tiuk, kik legalább 4 elemi osztályt jú siker-
re) végeztek, himlő ellen be vunnak oltva s a válasz-
tott pályára eléa au-ösök. Inasl'elvételre jeleutkez-
lietuek azok az íjpirigazolvániiyal biró iparosok és 
kereskedők, kik ii.tilielyt vag}- üzletet tartauak telin 
s az inasoknak a megtelelő gyakorlati kiképzést 
nyújthatják. Jelentkezés a szülők, kik gyermekeiket 
ipari, vagy kereskedői pályára szánták irásliau. 
vagy szóval a felvétel  előtt jelentkezzenek a fel-
vételi helyek bizottsági elnökénél. K bizottságok 
elnöke megyei székhelyen a főispán,  szolgabirósági 
székhelyen a főszolgabíró,  ft  községben a községi 
biró, vag}' jegyző- Írassák fel  tiuk uevét. korát, 
iskolai végzettségét és a választott mesterséget. A 
felvétel  helyén pedig d. e. 9 órakor jelentkezzenek. 
Az iparosok a kik a felvételkor  inasokért tu îiuk 
jelentkezni szintén előbb iratkozzanak tel a helyi 
bizottság elnökénél, vagy jegyzőjénél, hogy hány 
évre és milyen feltételek  mellett vesznek tol ina-
sokat, Az inasfelvétel  a közölt napokon, minilig il. 
e. 9 órakor kezdődik. 

— Székely-Társaság Sióvetsege. A székely 
társaságok szövetségének marosvásárhelyi központi 
vezetősége megkeresést iutézett lupunk szerkesztő-
ségéhez, hogy a folyó  évi augusztus hó 24-én Szé-
kcTyudvarhelytt megtartandó közgyűlésen képvisel-
tessük magunkat. A közérdekű megkeresel a követ-
kező: Hazáuk kulturális és közgazdasági fejlődésének 
legjobb és legéberebb munkása minden időben leg-
odaadóbb támogatója a magyar sajtó. Abol missziót 
vállalt, bármily jelentéktelennek látszó kis orgánum-
mal és benyomult az eddig elzárt vagy elhagyatott 
területekre, része vau a közszellem és köztevékeuy-
ség Irányításában s bizton elmondhatjuk azokban a 
sikerekben is, mik akciója? uyoinán fakadna  a köz ja-
vára. Hogy mégis nagyobb eredmények nincsenek, 8 
kifejezetten  az erdélyi részekben, a magyar nemzeti 
kultára elé szinte leküzdhetetlennek látszó akadályok 
tornyosulnak, aunak okát nem a magyar lapok lel-
kesedése és jóakarata hiányában, hanem egyfelől 
hozzávaló anyagi eszközök elégtelenségében, másfélül 
pedig abban keroshetjük, hogy nincs meg különösen 
az erdélyrészi sajtó orgánumok közt az a bensiiíép-
teljes kapcsolat, mit az egységes hadviselés feltéte-
lez és ami képesítené arra, hogy a nemzetisei ak-
clozáat mindenütt leleplezze, ellenszeréről gondos-
kodjék, a magyar közvéleményt irányítsa, e l l e n s é -
geink ellen fordítsa,  megtámadott érdekek és terük-
tek védelmére tömörítse. Abban egyet kellene érte-
nlök, bármily politikai párt árnyalathoz tartoznak is, 
hogy az erosebb magyarságnak a magyar állam ha-
tárain belal nemcsak joga, de kötelessége la. hogy 
a jogosultakhoz Idegen áramlatnak és törekvésnek 
útját vágja azért a figyelemnek  Ide való Irányítása 
a sajtó elháríthat!*» feladata  marad mindenha. Pél-
dát saját nemes elhatározásunk mellett azoktól a la-
poktól kell venni a magyar sajtó munkásainak, me-
lyek Ilyen államot alkotnak ez államban ; melyek 
beférkőznek  palotába, kunyhóba és ellenünk fordít-
ják azok lakólnak indulatát, melyek minden i*is ér-
deket kisebbnek tartanak a faji  érdeknél is mindent 
alárendelnek annak. Ili magyarok^riaebbek vagyunk. 
Velünk van a jog, törvény is igazság. Ezeréves ha-
zánk kormánya s minden hatalmával kezünkben, 
mégis vereséget szenvedünk nem egyszer, liogy ez 
az alUpot megváltonik, hogy ura lehessen a magyar 
magának ét akaratának, a sajtó pedig agy teljesíthesse 
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fontos  feladatát,  amint ezt a mindennél elAbbre való 
nmgyar neinzetl szent és sérthetetlen érdekek követe-
lik ; hogy sajtó orgánum a iuk és a sajtó miudenrendQ 
és rangú munkásai között béke, egyetértés és szere-
tet lakozzék, hogy következőleg egységesen léphes-
senek (el a közös gouoszindulata ellenségekkel szem-
ben, hazafias  tisztelettel arra kéijQk az ken ticztclt 
szerkesztőséget éí minden egyes tagját, kegyesked-
jék a Székely Társaság Szövetségenek Szekely ud-
varhelyt, a Székely [öld anyavárosában íolyó évi 
".ugiisztus 24-ére tervezett köagyQléseu magát kép-
viseltetni és Jövó junius 15-íg ezen elhatározásáról 
clnökMégUuket értesíteni További ameunylben re-
tnélhotúleg nem vonja ki magát ezeu fontos  czél 
ni t-g valósi tájához szükséges tárgyalásokból, kegyes-
kedjék nyilatkozni hogy a kérdést mely szcinpoii-
lokliól szeretné tárgyaltaim, aJánl kozllt-c ezekre elő-
adó. avagy belcuyugszik abba hogy elnökségünk 
gondoskodjék előadókról? Becses rá las/a vártában 
hazafias  tisztelettel maradtunk a Székely Társaság 
Szövetsége küzponti vezetőségének Maros vásárhelyit, 
I90B. május 24-én tartót*, gyűlés hn táróin táltól. Deúk 
Lajos k . kir. tanácsos, elnök. Mátlié József  s k.. 
főtitkár. 

— Fürdővendégek névsora Tunádfflrdón. 
A beállott fArdő-évad  TusnádlQrdőt is ineguépesi-
lelte. Daczára a kedvezőtlen Időjárásnak, a fürdő-
vendégek száma napról-napra rohamosan emelkedik. 
A fürdővendégek  névsorát folyó  hó 23-ig követke-
zőkben közölJQk: Hermann Kornbach Caracui Kom. 
BalikaSándorné Nagykároly. Hei vig Frigyes né Brassó. 
Maraz Anna Keresztényt, tfcbnttz  Anua Keresztényi. 
Petrovits Steíáo Boboda. Mihályi Zoltáu Kolozsvár. 
Szálai Dezsó Budupest. Klein Alfréd  Wien. Stein 
Hóbort Wien. HolTinann l. Wien. 0/,v. Bocskor L.-né 
Csibszentinárton. Bocskor Ilona Csik-szeiitmárton. 
Jóna Lajosué és leánya Mező Koók. Bcuczc Zslginoud 
HodniezÓ-vásárhely. Bal la Hrzsóné Vargytu*. Sager 
Arthnr Brssó. Nagy Béla Brassó. Wilduianu Dénes 
Brassó, ltuttmanu Krnű Kékéscnabu. Szász Gyula 
Csíkszereda. Ralin und Zigunek Temesvár. S/.ékely 
Domokos Puszlamiliály. Augela Popovits Bukarest. 
Kntz Ida Debrec/en. Dr. Chouuky Jenő, dr. S/.ukál 
Zsigiuoud. Schilling Gábor, Mátyás Jcuü, Felszegi 
istváu, Szabó István, Szeilend Antul, Papp Siinou, 
Szabó Endre Kolozsvár. Kajári Istváu Csanádapáca. 
Brüll Sainuelné Sz.-somlyó. Boros Lajos Be lény t-s. 
Lázár Dáuiel N ugy várad. Schuszter Kó/.u Bruhsó. 
Dobay Sándor i'sik-szeutinártou. WolHugvr Izidor 
.\agy-becskerek. Koós Ferencz Brassó. Johanna Leon-
hardt és leáuva Segesvár. Brunuer Lajos Arad. Szi-
lágyi János lusnád közs. Konrádsheimi br. Conrád 
Oszkár és ueje Budapest. Eugen Krausz és neje Bu-
karest. Storck Gáborué és leáuyu Brassó. Kleiu Ad-
rienné Segesvár. Mlua Brolkies Bukarest. Tauber 
József  és neje Csíkszereda. Balázs Márton K.-vásár-
Bartha Albertué, Kuu Albert, Fillpp Endre Budapest. 
Herinauu Goldberg éa családja Braila. Adler Róza 
Szászváros. Kovács Erzsike, Springer Dóra Brassó. 
Dr. Kóréh Lajos S.-szentgyörgy. Ireue Kovács lánya 
Brassó. Zikeli Mihály Doiuáld, Mokcesch Albert Se-
gesvár. Kapusi László Szászrégcu. Zcucusiué Meiscl 
Ida Csikgyiines. Iiuets István Tusnád közs. Forslug 
S. és neje Sepsikáluok. Joh. Baboiauu és neje Bu-
karest. Kállai Mártou Z.-szeutmárk. Balló Imre és 
ueje Kolozsvár. Szegedi Árpádué Budapest. Sajcs 
Mariska Brassó. Özv. Molnár Józsiásné, Benkő Laura 
K.-vásárhely. Kristó Sándor II.-vásárhely. liázs Fe-
ri-m/. Hiikszád Kovács Lajos Gy.-fehérvar.  Tordosún 
l'ompil Sz.-iiüvárhely. Zakariás K. Lukács Csikszép-
viz. Streitfeldi  özv. Sterziogei Alujosué Kolozsvár. 
Hatolykai Pap Andrá9 és családja Csiksomlyó. Mö-
kecsli Albert, Kissel Leo, dr. Márkus Dezső ós csaldja, 
Weisz Mór, Pécsi Dávid Budapest. Gr. Teleki Jenő, 
He rezeg Odeskalki, Blaga Józsel és csalúdiu, Simon 
.leuó Brassó. Erdélyi Viktor M.-vásárhely. Lokaicsek 
Bonifácz  PerlaszL Sípos Láuló Győr. Lbuer Ausiás 
Besztercze. Edy Duperrex, Kari Bleiiueier Bukarest, 
i'omsia Oktáv János Lúgos. Dr. Ouku Miklós és 
családju. Jutta Hódos Arad. Baló Eudre K.-vásár hely. 
Hermann Fugler Tirgu-Ocna. 

— Meilve  vadászni.  I jfalu  községe u 
gyerg>Ó9z«Dtn)iklÓBÍ vud ász társaság részvéte-
ievei ;i pusztító düvadak ellen juuiuá hó 28-án 
nagy haj tó vadászatot rendezett. 

- Ertiélyi  lhtloskörök  Szövetsége, 
<)uuiu9 28-án Ünnepelték meg Kolozsvárt a 
Kolozsvári Daloskör founâllâsaoak  negyvene-
dik évfordulóját.  Ezzel kapcsolatban alakult 
meg Appouyi Albert gróf  védőségével az Kr 
délyi Daloskörök Szövetsége. A jubiláló dalos-
kor, amely egyike az ország legjelesebb és 
legtöbbször kitüntetett dalos-egyesületeinek, az 
18(i2-beo alakult Kereskedő ltjak Dalosköré-
ből alakult. Alig terepeit a daloskör olyau 
versenyen, a melyen kitüntetést ne kapott volua. 

— ViUám  áldozata.  Junius 21-én dél-
után Gyergyószárhegyen Vindsor István 16 éves 
fiat,  Antalt lesújtotta a villám. Az eszméletle-
nül összerogyott tiut még életben találták s 
azonnal gondozás alá vették, de életéhez ke-
vés a remény. 

— Xayy  erdőégés,  Kézdiszentkereszt 
községhez tartozó BaglyoB és Kóbátparti nevii 
erdőben huszonnyolc hold csereerdő leégett. 
Â  tüzet két pásztorgyerek okozta, kik sziva-
roztak és égő szivarjukat egy csertörzsbe dob-
ták, mely meggyuladt és rohamosan tovább-
terjedt. 

Uj leány Internátus. A marosvásárhelyi 
zárda interoátusa az uj tanévbeu uj otthont kap 
E célra a hitközség megvette a zardaval szom-
szédos hatalmas emeletes házat, melyet kizá-
rólag iuternútusnak rendeznek be. Ekkép az 
eddigi létszámúak kétszeresét, legalább is 60 
növendeket képes befogadui.  A helyek közül 
38 mar is le levén foglalva,  a jelentkezéseket 
lehetőleg aug. l-ig kell eszközölni. — Felhív-
juk A m. t. vidéki szUlók figyelmét  arra a 
körülményre, bogy Marosvásárhelynek uz er-
délyi városok közt a legegészségesebb fokvese 
van, maga az intézet is a város legtágasabb 
utcájában (Szent-György u. 12. szám) másfél 
holdnyi telken fekszik.  — A bennlakók elemi, 
vagy polgári iskolások. Teljes ellátási dij ha-
voota 36 kor., a mellékkiadások nagyon cse-
kélyek. — Minden erre vonatkozó Ügyben 
szíveskedjenek a m. t szülők „ nővérek nird^a 
Marosvásárhely1* címre a főnöknőnek  irui, ki 
postafordultával  készséggel küld prospektust. 
Marosvásárhely, 1908. julius 1-én. Róm. kath. 
el. és polg. leánylsk. igazgatósága. 

— Petöfi-Könyvtár.Szerkosztik:  Eudrődi Sán-
dor és dr. Ferenczi Zoltáu, a PetÓH-Táriaság alul-
nökeL 1. kötet; Kéry Gyula: Friss nyomon. Kuoosay, 

Szilágyi és Társa kiadása a PetM-ház javára. Iro-
dalmilag és aesthétlkallag egyaránt nagyjelentőségű 
az a vállalkozás, mely PetAH-kÖnyvtár czlmmel a 
Petőfi-kultusz  ápolására, a költő életviszonyaira és 
költészetére vouatkozó adatok ttmszogyQjtése, feldol-
gozást s részbeu a Petőfi-ház  anyagának Ismertetése 
ezé íjából indult meg EudrÓdl Sáudor és dr. Fercucl 
Zoltáu, a Pető ti-Társaság aleluökeluck szerkesztésé-
ben. Harmincz füzetre,  illetve tizenöt kötetre van 
tervezve e hazafias  vállalat, melynek egyes köteteit 
a Petőfi  Irodalom legalaposabb ismerői és legue-
vesebb íróink irják s kiváló magyar festőművészek 
eredeti rajzai diszitik. Az I. füzet  Kéri Gyuláuak, 
a Petőfi-Társaság  titkárának, a jeles poétának ritka 
érdekességü műve: Friss nyomon, melyet Írója Pe-
tőfi  emlékének szeutelt. A költő alakja és ielleine 
bámuJstoM közvetlenséggel és plaszticzltással dom-
borodik ki e lapból, melyekbe mozaik gyanánt egész 
sereg ismeretlen s történeti értékkel biró adatot, 
emléket és epizódot hordott össze a szerző. K^ry 
Gyulu tudvalevőleg a Petólí-Társaság megbízásából 
évek ntu járja az országot s ?gycukiul keresi fel  u 
nugy költő életébeu emlékezetes helyeket s ahol lő-
het, összegyűjti cinléktárgyait is a Társaság számára 
s a még életben levő kortázsak előadása utáu min-
den adatot feljegyez  a költő életéből. E ritka fontos-
ságú, becses meinoire-gyüjteméuyéhől vnlók azok az 
adatok is. melyeket e most megjelent könvvbeii fel-
dolgozott. De megtalálja Itt uz olvasó Kery Gyűj-
tésének a javát is. Műhlbeck szép rajzaiban és pom-
pás reprodukeziókban: több eredeti kéziratát, mü-
veinek dedikált kiadásait; az ágyat, mclybeo a költő 
született, uhuáriomát, ládáját, egyik Íróasztalát, szé-
két, padját, csutoráját s más kedvesebb holmiját 
s egy csomó olyan iratot és okináuyl, melyük Pe-
tőfire  és családju tagjaira vonatkoznak. MluJen idők 
PetőÜ-kututójánuk becses forrásmű  lesz Kéry könyve, 
amellett élvezetes és kedves olvasmáuy is. melynek 
során megelevenednek előttünk a költő gyermekkora, 
epizódok uz egri kispapok körében, szerelme Med-
nyúnszky Berta iránt, liázusságu, anyju. Bein, u költő 
öccse — miuden, aminek csak vulainl köze lehet 
Petőfihez.  E gazdag turtuloin mellett s ubhuii a pom-
pás kiúllitásbau, melyben Kuuossy, Szilágyi és lársa 
a füzetet  a köuyvpiaczra bocsátották, valósággal 
hiliollctiül olcsó nz 1 korona 20 Hlleres ár s u ai-
udók nugvlelkűségc ínég ennek bizonyos százalékát 
is a Putőii-há/.tiak száulu. Ily körülmények közölt a 
vállului igazáu méltó rá, hogy minden mugyur em-
ber köiiyvlárábuii ott legyen. 

— Hirdetmény  kivonat.  A VI. hon-
védkerület csiipatai részére 1908. szeptember 
hó 1-tól 1908. évi augusztus hó 31-ig terjedő 
időre szükséges termény és auyugjárandüsági 
cikkek szállitúsáimk nyilvános versenytárgysilús 
utjiiu vuló biztosiuisu iránt kibocsátott hirdet-
ményből. A sziikséglendő cikkek és pedig: zub, 
széna, aloin- és ágyszalma, valamint kemény 
tűzifa  és kőszén biztosiúsu iránt a verseny-
tárgyalás Kolozsvár, Nagyunyed és I)és állo-
másokra nézve, Kolozsváron folyó  évi julius 
0 áii délelőtt 9 órakor a VI. honv. kerületi 
hadbiztosségnál. — Marosvásárhely és a sátor-
tábor, Beszterce és Szamosujvár állomásokra 
nézve, Marosvásárhelyen folyó  évi juluu hú 
13-án d. e. 9 órakor a ltouvéd laktanyában a 
kezelő bizottságnál. — Nagyszeben, Déva és 
Krzsébelváros állomásokra nézve, Nagyszeben 
ban folyó  évi julius liú 10-éu d. e. 9 órakor 
a honved lakianyában az ezred kezelő bizott-
ságánál. Brassó, Fogaras, Kézdivásárhely és 
Csíkszereda állomásokra nézve. Brassóban a 
honvéd laktaoyábuu nz ezred kezelő bizottsá-
gánál tartutik meg folyó  évi julius hó 8-án 
d e. 9 órakor. A bánatpénz a Bzállitandó össz-
mennyiség ajánlati nru alapján kiszámított ke-
reseti összeg 5 iot) százalékából áll, mely kü-
löu Ijorit̂ kba csatolva az ajánlattal együtt a 
tárgyaló bizottságokhoz n tárgyalásra kitűzött 
nap és óráig beküldendő. — Az ajánlati tár 
gyalásra nézve a Kolozsvárt folyó  évi junius 
hó 20 án 2691. sz. alatt kiállított szállítási fel 
tételek füzetei  a honvéilkerületi hadbiziosság 
nál, a honvédezredek kezelő bizottságánál, a 
hoovéd állomás parancsnokságoknál, helyben 
a zászlóalj kezelő tiszti irodában, a hivatalos 
órák alatt bárki által betekiuthetók s ezen fel 
tételek füzetei  a bonvéd kerületi liadbiziosság 
nál díjmentesen teljesen ingyen meg is sze-
rezhetők. 

Szám 6098 -908. tíkvi. 
H i r d e t m é n y . 

Cdikszentgyörgy községre nézve, az 1893. 
XXIX. t -cz. erceimében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának, a telekjegyzóköuyvbe való be-
jegyzésiére éd n tolekjegyzókönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén,  ez az-
zal a felszólítással  tétetik közzé : 

l. Hogy mindazok, kik az 188G. XXIX. 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján, ideértve e §-ok-
nak az ItW'J. XXXVIII, t. cz. 5. és G. « aiban 
és az 1HÍÍI. XVI. t-cz. 15. jj-a a] pontjában 
foglalt  kiegészítésért is, valamint az 1889. 
XXXVIII, i.-ez. 7 S a és uz 1891. XVI t.-cz. 
15. §-a bi pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek, vagy az 188IÍ XXIX t.-cz. 22. §-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimutat-
hatják, e végből törlési keresetüket hat hónap 
alatt, vagyis ax 1908 évi deciember ho 
31-ik napjaig bezárólag a telekkönyvi ható 
ságlioz nyújtsák be, mert az ezen meg nein 
hosszabbítható záros határidő eltelte után in-
dított törlési kereket aunak a harmadik sze-
gélynek, aki időközben uyikánkönyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat. 

--'. Hogy tuindizok, akik az !88lî. XXIX. 
t.-cz. Ili. és IS. Sj-ainak esetében, ideértve az 
utóbbi §-nak az 188(1 XXXVIII, t.-c/.. 5. és <i 
§-aihan foglalt  kiegészítéseit i-S a tényleges 
birtokos utla.donjô átiak bejegyzése rllemilien 
ellentmondással élni kivánuak. írásbeli clli-nt 
mondásaikat hat hónap alatt vagyis az 1908: 
evi deczamber hó 31-ik napjalg bezáró-
lag telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
ezen lueg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte utáu ellentmondásuk többé Kgyelembe 
vétetni nem fog. 

:t. Hogy mindazok, akik az 1.2. pontban 
körülirt eseteken kivul az eljárás és az ennek 
folyamán  történt bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban sértve 
vélték, ideértve azokat is, akik a tulajdonjog 
arányának az 1881). XXXVIII, t.-cz. Ili. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találjak, 
e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó kér-
vényüket a telekkönyvi hatósághoz liat hónap 
alatt, vagyis az 1908. evi decsember ho 
31-ik napjaig bezárólag nyújtsák be, inert 
ezeu meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta után az említett bejegyzéseket vsak 
a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze 
mélyek jogainak sérelme nélkiil támadhatják 
meg. Kgyuttal tii;) címeztetnek azok a lelek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmint 
eg} szerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál ai vehetik. 

C'sikszentmárton, 1908. junius 20-án. 
A kir. járásbíróság tlkvi hatósága. 

Gözsy Péter, 
kir. júnisbiró. 

500 — 1008. Mbp. szám. 
Értesítés. 

A Csíkszeredai Kerületi Man-
káBbiztositó Pénstár értesiti az Osc-
azes kereskedelmi és ipari alkalmazot-
takut, iDuukásoka t és munkaadókat, 
hogy az 1907. évi XIX. t.-cz. értelmé-
ben vezeteudó mindeonemU oyilvâatar-
tási éd bejelentési nyomtatványt 1908. 
évi julius hó 10-ig portóinentesen 
fogja  az illetőknek megküldeni. 

A nagy vállalatok által saját költ-
ségUköu beszerezni rendélt .Bérfizetési 
jegyzék* nyomtatványok kivételével, 
inelyek csak azoknak küldetnek saját 
számlájukra, akik ezt a pénztártól kérték. 

Csíkszereda, 1908. julius 1. 
Szabó Jáuos, Merza Rezső, 

titkár. eluök. 
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KÜZGAZDASAG. 
A „Henaean Magyar Általánoa Váltófiilet  Béu-
fény tánu ig ,  Budapest, heti jelentése a tóssde-

forgalomról  és a pensplaoröL 
Buüapcrit, 11(08 junius 25 

A nngyfoku  Uzlettelenség, melyről több 
ízben számoltunk be jelentéseinkben az utóbbi 
hetek folyamán,  ezeu a héteu is miudinkábh 
növekedett a budapesti értéktőzsdén, ugy, hogy 
a forgalom  az egész vonalon csaknem teljesen 
szünetelt. Az államvusut részvények gyenge-
sége arra a hírre, hogy az államosítási tárgya-
lásokat őszre halasztották, csak semlegesítette 
az amúgy is lanyha hangulatot és hozzájárul 
tak a nagy kedvtelenséghez a külföldi  tőzsdék 
alacsonyabb jegyzései is, olyannyira, hogy a 
nagyobb esőzések folytáu  érkező kedvező mező-
gazdasági hírek sem bírták a tőzsde hangu-
latát fellendíteni. 

Egyedül említésre méltó momentum e 
héten a beocsini cementgyári Unió részvé-
nyeknek a budapesti tőzsdén való bevezetése. 
Ezen kitűnő iparvállalat részvéuyei iránt azon-
nnl élénk kereslet mutatkozott, ugy, hogy azok 
árfolyama  mindjárt az első napon 500 koro 
náról 525 koronára szökött fel. 

A többi árfolyamok  lényeges változáso-
kat nem mutatnak fel,  éa csak kisebb árhul-
lámzások mutatkoztak, n spekulációnak meg-
felelő  vételei és eladásai következtében. 

A hét uevezeteaebb árfolyamváltozásai 
a következők volta'i: 

Jfllla.  17. Juall. 25 
4•/, magyar torouajáradók 93J0 93.10 
Magyar hitel réazvéuy . . . . 743.25 738.— 
Magyar jelziloglütelbank résavóuy . 433.25 430.— 
Osztrák-magyar államvasút részvény 694.25 691 — 
Klmamuráayi vaBmu réazvéuy . 552.50 545,— 
tfadapeatt  köiutl vsspilya résavéuy . 945,— 539.— 

SIS—90H. jzü. szám. 
H i r d e t m é n y . 

KOzliirré tétetik, hogy Uyitncs' 
Közóplok község határában fulyó  évi 
május 27-én felfogott  egy darab egér 
szörtl, 10 -12 évesnek látszó jegynél-
küli, 70 koronára becsült kancza; egy 
darab évesnek látszó, pejszórll — hom-
lokán csillag — 30 koronára becsült 
kancza csikó, mint gazdátlan jószág, 
folyó  évi julius hó 12-éu délután 3 
órakor a gyimesközéploki községháznál 
tartandó nyilvános árverésen a legtöb-
bet Ígérőnek készpénzért esetleg becs-
áron alul is el fog  adatni. 

Oyimesközéplok, 1908 junius 22. 
Bálás Dénes, Tankó István, 

jegy/.», községi biró. 

• A legolcsóbb bevásárlási Torrás 
E K E T E V I L M O S 

• lllatszertárában, Csíkszereda 
Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekngrainonként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

virágszappanok. -— 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesi korpa és hnjki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
»z őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stematin fogipoM  Mé-
rek a lapjobbak. A Trlfoleum  (ha| 
petrol) hölgyakoék alltadé hajápo-
láshoz oelkdléihetetlen. — A Hooay 

Jelly a legjobb kézflnomitó. 
Vidéki mesreidelések legpoitoulOu esiUiilltliek. 

IIÍ42—1908. szám. 1 - 3 

Árverési hirdetés. 
Csikvánnegyc törvényhatósága ál-

tul folyó  évi május hó 26-áu 4016 — 1908. 
ni. szám alatt hozott határoznia értel-
mében üsatószeg község tulajdonát ké-
pező s Kiság-patakon levő lisztelő és 
t'Urészmalom nyilvános árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 4000 koionu. 
Árverezők kötelesek a kikiáltási 

ár 10 százalékát bánatpénz gyanánt a 
községi biró kezéhez akár készpénzben, 
akár értékpapírban letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok is elfogad-
tatnak. 

Az árverés az árverezőre nézve 
az árverés megtartásakor kötelező azon-
nal, a községre nézve pedig csak az 
árverési jegyzőkönyv törvényhatósági 
jóváhagyású utáu. 

Árverés napja: 1908. évi julius hó 
23 délelőtt 8 óru. 

Csatószeg, 1908. junius 22. 
Reck Ferencz s. k., Ifj.  Darvas Albert s. k., 

körjegyzű, községi biró. 

A csikszentmiklósi róm. kath. egyháztól. 
401—1908. szátn. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és szépvizi egy-

házak közös temetője, kerítése és a 
csikszentmiklósi templom körüli javítá-
sokra ezenuel árlejtést hirdetek. 

Kikiáltási ár: 4375 kor. 44 flll., 
azaz négyezer háromszázhetvenöt 
korona 44 fillér,  melynek 10 száza-
léka az árlejtés megkezdése előtt bánat-
pénz fejébeu  leteendő. 

Az árlejtés folyó  évi julias hó 
31-én délelőtt 9 órakor fog  a esik 
szentmiklósi plébáuián megtartatni, hol 
á költségvetés és árlejtési feltételek  is 
a hivatalos órákban betekinthetők. 

Róm. kath. egyháztanács Elnöksége. 
Csikszentmiklós, 1908. julius 1. 

Deák Elek, Kóródy Mihály, 
goodook. eluök 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
H E R K U L E S-MOTORV ÁLLA LAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy cséplési, mint malomiizemre kitii-
uóeu alkalmas, legegyszerűbb lienzinlokomobil. 
jait, melyek V. ker., Váczi-at 30. szám alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetek. 

Teljét J ó t l l á i 
kifogástalan 
:::Qzemért::: 

Üzemzavarok kizárva t Bámulatoaan egyezed) 
ezerkezet I Rendkívül csekély benzlifegyieztáa. 

13—14-éves Hu Is kezelheti t 
Árjegyzék Ingyen! Olció árak rééi leMietéonl 
Kétszáz darab elismerd levél a Magyarorszá-

gon iizemben levd motorokról! 

HIRDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 



Julius 1. c s í k i l a p o k 
27. («Am. 

MENETREND. Érvényes 1908. május 1-től. 

oda. Brassó Kézdivásárhely Bereczk. vissza. 
Hzv. Szv. Vv Tvszsz. 

8 7 0 2 8 7 0 4 8712 8 7 7 4 
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Oda. S.-szentgyörgy—Gyiraes Palánca. 
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Oda. Madéfalva Gyergyószentmiklós. Vissza. 
Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utezu, 
a tramway elágazásánál) bel- és külföldi 
:::: márványból faragtatok  és csiszoltatok :::: 

BÚTOR-IWflRVflHYbflPORflT 
ÉS SIREWIiÉKEKET 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
kózetu síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből á legolcsóbban sze-
rezhetők be. — ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zámfordului,  mert ez által nagy meg-

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

Ötletem folyó  évi október hó 1-tól 
Kapo-ntc* «6. »«. alatt nyílik meg. 

Vau szerencséin a t. küzöusép b. 
tudomására bozui, hogy Brassóban, 
Lenaor 20. aiám alatt Ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELyT 
nyitottam, hol kizárólag saját kéesit-
menyü miiidfuuoniü  női gallérok 
(bőnk) karmantyúk (umlTok), asórrae, 
krlmmer és aaövet sapkák a IcgujuMi 
divut iitÁii u legolcsóbb ú ruk in cl Ifit 
huphdtók. 

l'py a fuvarosban,  iniul a kül-
földön  szerzett tapusztultiluiin e téren 
ablmn & kellemes helyzetbe juttatnak, 
liopy a legmesszebb menü Ízléseknek 
a legponlosublmu és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés után eleget 
tudok tenni. 

A íenl említetteken kívül készítek 
a legújabb divat mán mindennemű 
ssőrme, nói és gyermek-kabátokat, 
figarók  és pale tó kat, cgvszóv.il c 
s/.nknmlio/ turiozó üsszes "c/íkkeket 
leggvoisabb«n pontos kiszolgálás ós 
legolcsóbb árak melleit. 

Úgyszintén elvállalok bebelelé-
aeket, premesóseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szűniieátuk díj-
mentesen t ies ti itatnak. 

Jlrcses pártfogását  kérve, viigyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
- 62 pipere-szües. 

Vidoki megrendelések a leggyor-
sabban leesnek esskosólve. 

E A PARAB 3 ÉS FÉL ÉVES 
TENYÉSZKÉPES BIVALBIKA 

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

974-908. szám. 
Árverési hirdetmény. 

AlulírJtl község elöljárósága köz-
hírré leszi, hogy Csikszentkirály község 
és közbirtokosság tulajdonát képező 
mintegy 10,000 kat. hold mező- és erdő-
területnek vadászterülete fi  egymás-
után következő évre 1908 óvi augusz-
tus Itó 27 én délelőtt 9 ómkor nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni a leg-
többet ígérőnek. 

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

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

Cseh Károly. Simon Ádám, 
biró. jc'gyzií 1-2 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Szolnok város határában 

fekvő  körfilbelól  1100 hold, a 
mely 3 nagy parcellából áll 
és a melyben 400 hold kitűnő 
rét foglaltatik,  1909. október 
1-től kezdődőleg szabad kéz-
ből haszonbérbe adatik. 2-3 

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

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A E t S J k H I V A l í ¥ l l í K E Í a E , « . á s a l k e r , i ® í i l , 
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hutása gyors é.s állandó. I)r. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására, a szeplők és más arctisztátalanságuk eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használta után is. rózsás szint 

és ilju bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésblié szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen ahsulut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. Az Alba bivalytejkrém készítmények uem csak 
harmat finomságotés  rugunyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgykor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a kesiitó: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csikszeredaban kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P e k e t e V i l m o s I l l a t s z e r - r a k t á r á b a n . 
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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 hőfűrdők 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás" szohafürdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- és hölég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alntt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, slb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

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

a „Sanitás" szobagözfürdő-
készülék egyeJull gyártója. 

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

^ >m nv -nv ^ nv «m i t s ^ « m ^nv/jt» <nv ^ /ns-i^/nv w ^ ^ S v n v í M í ^ n v ^ ^ 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
K a p u - u t e a I S . 

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 BRASSÓBAN. i i n M i n m i M n m m » 
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