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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Hzerkesztóség és kiadóhivatal: 
S s T o b o d s Jóaaaf  kSnyr* éa paplrkereakedése, 
liová a lap szHIml részét llletfi  minden közlemény, 
vulamiul hirdetések és elűlizetési dijak is kUldandők. 

Telefon  hívószám 2. = = 

Egjea lap ára 30 fillér. 
Hirdetési dij elóre luelrndó 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
tOYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soroiikint 
40 fillérért  közölteinek. 

Megjelenik minden a a e r d á n . 
Elöflaetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 ko-. 

félévre  4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n saámittatuak. 

Kéziratok nem adatnak vlaasa 

Az önálló magyar jegybank. 
Vettük Tauszik B. Hugó kir. taná 

esős, marosvásái helyi kereskedelmi és 
iparkamarai elnök és Agrár takarék 
pénztári vezérigazgatónak az önálló 
Magyar Jegybank Qgyében a parlamenti 
bankbizottságuak előadott szakvélemé-
nyét. — 

Hogy az önálló Magyar Jegybank 
mielőbb létre jöjjön, az e hazábau 
— kivéve csekély számú aggodalmas-
kodót — mindenkinek hő óhajtása. S 
mert a parlament maga is akarja, re-
méljük, hogy 191 l-ben már tiszta ma 
gyar pénz fogja  képezni hazánkban a 
fizetés  eszközét: ami a jelenlegi tör-
vényhozásnak és kormánynak fényes 
lapot biztosit hazánk történetében. 

Nagy körültekintést kiván azonban 
a felállítása  körüli eljárás hogy uj ban 
kunk a belszolgálat zavartalan teljesí-
tése mellett, a külállumokkal való vi-
szouyban is feladatát  miudenkép betöltse 
a liazn érdekeinek veszélyeztetése nél-
kUI A purlament éppen azért küldött ki 
egy bizottságot, hogy ezt a nagyfontos-
ságú ügyet jó idejében tanulmányozza 
és azt ugy előkészítse, bogy a rendel-
kezésre álló rövid pár év alatt a jegy-
bank felállításának  minden akadálya el-
bán ttasaék'. 

A jeles férfiakból  álló bankbizott-
ság nagy köxUUekiatéaseljár el s nehogy 
egyoldalú felfogással  vádoltassék, leg-
első feladatának  tekintette az ország 
közgazdasági életének legkülönbözőbb 
ágazataiban foglalkozó  kiváló szakem-
berek véleményének is a meghallgatá-
sát, hogy azok egybevetéséből leszűr-
hesse az arany igazságot és megtalálja 
a történeti fontosságú  Ugy helyes és 
sikeres megoldásának a kulcsát. 

A meghallgatott szakférflak  igen 
becses anyagot szolgáltattak a magyar 
jegybank ügyéhez, a miért egyenként 

és összesen kiérdemelték az ország 
háláját. 

Ezek között ugy önálló felfogása, 
valamint a feleletek  szerencsés csopor-
tosítása és választékos megszerkesztése, 
nemkülönben az önálló m a g y a r jegybank 
mellett az egyéni meggyőződésből fa-
kadó nyílt és bátor állásfoglalás  s az 
ezeket támogató világos érvelése foly-
tán a legkimagaslóbb szakvélemények 
egyike a Tauszik tí. Hugó kir. taná 
esősé. 

Abban azonban talán egyedüli az 
összes szakvélemények között, hogy 
egyik főkövetelmény  gyanánt tűzi fel 
adatául a magyar jegybanknak az ipa-
ros és gazda hiteligényeinek kielégíté-
sét, hosszabb (hat havi) lejáratú váltók 
utján. 

A huladui vágyó tőkeszegény gaz 
dák tudják, hogy ez mit jelent. Ha ez 
bekövetkezik, egy uj korszuk, arany-
korszak nyílik meg a gazda előtt, mert 
hosszú lejáratú bank kölcsönnel sertést, 
vagy más hizlului való állatot, vetőma-
got és sok inás olyan dolgot vehet, a 
melyben fél  év alatt megnő a pénz, ér-
tékesítheti s a banknak, ami az övé, 
vissza fizetheti,  muga pedig élvezheti 
szorgalmának gyümölcsét. 

A másik, hogy nemcsak kívánja az 
önálló magyar jegybankot, hanem az 
előmunkálatoknak oly időben való tneg 
kezdését és végrehajtását óhujt>, hogy 
a- aagyttr nemzeti bank működését 1911. 
január 1-én tényleg meg is kezdhesse. 
Ez fölötte  lontos azért, hogy az időből 
ki ne fogyjunk  s nehogy az legyen a 
következmény majd 1910. vége felé, 
hogy már rövid az idő, a nemzeti ban-
kot most felállítani  nem lehet, s igy a 
nemzetnek ehez fűződő  vágyakozása 
lassan semmivé foszlik. 

Bár abban uem kételkedünk, hogy 
a hazafias  bankbizottság, valamint a par-
lament többsége figyelmeztetés  nélkül 
is tudni fogja  kötelességét, de cz még 

sem fölösleges,  mert ebben nyilvánul 
meg a közhangulut. 

A legőszintébb elismeréssel udó 
zuuk Tauszik B. Hugó kir. tanácsosnak 
uagybecsü szakvéleményéért és mele 
gen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Tanítók közgyűlése. 
Az erd. róni. kath. tanítóegyesületek szö-

vetsége évi rendes küzgyiiléset f.  hó 14 én 
tartotta meg C'siksomlyou a tanítóképző gya-
korló-iskolájában. 

A közgyűlést megelőzőleg 12-én és 13-án 
az állandó tanterv készitó bizottság tartotta 
üléseit, a melynek tárgya volt a tantervkészí-
tők munkáinak ismertetése és bírálata. A bizott-
ság tagjai: dr Péter >lános elnök, Földes Zol-
tán jegyző, Doinányáui-z Peter, Zsögön Zoltán, 
Xántus Klek, Imre .lanos, Búzás Jáuos, Kö-
mény liyuln, Ferencz József,  Páll Albert és 
Péter Sándor voltak. Mindenik előadó felolvasta 
az állatidé tanterveket az illető tárgyból, amely 
uek elkészítésére vállalkozott, s a hozzászólá-
sok tekintetbevételével egy-egy helyt módosí-
tásokkal maga a bizottság allapitolta meg a 
végleges tanmenetet. Kzenkiv'úl az állandó tan-
menetet még egy bizottság tagja felülbírálni 
és " lehetőleg egyöntetűvé tenni. K bizottság 
tagjai: Kar.icsony Józsel elnök, Xántus Klek. 
Iluzás János és Péter Sáudor. 

A közgyűlésen dr. Péter János a szövet-
ség ügyvezető alelnök elnökölt. A megjelent 
tagok száma megközelítette a 70-et. A többek 
közt jelen voltak: Bálinth Lajos felcsiki  és 
Hosszú Ferenc alcsiki fóesperes-plebános.  dr 
Balió Istváu t'sikmegye tanfelügyelője,  dr I)o 
bos Ferenc, Krós József,  dr Fejér Geró, lványi 
Antal, Sziáyik. Ferencz, Zöld Ferenc, Kolozs 
vári Béla tógimn. tanárok, Doraányáucz Péter 
Kovács András és Zsögöu Zoltáu képezdei ta 
nárok, Búzás János, Imreh, János, Péter Sán 
dor, Ambrus Ferenc, Szász Károly, Matskássy 
József,  Gál Sándor, Botli Ferenc, Földes Zol 
tán. Füstös Sándor, Ferencz József,  Páll Albjrl, 
Tódor István, Szabó Sándor, Barabás Kajmond, 
Csiszér Pető, Kömény István, Györbiró István, 
•Xántus Elek, Wéger Ferenc, Weger Béla stb. 
tanítók. 

Reggel fél  8 órakor ünnepélyes Veni 
Sancte es szentmise volt, melyet Eróss József 
tanár celebrált. A közgyűlés 9 órakor vette 
kezdetét. A vezető alelnök kimenti Imets F. Jakó 
szövetségi elnök elmaradását s felolvasta  mely 

tudásra valló elnöki megnyitóját, melyben a 
tanítók szociális feladatairól  értekezett. Minden 
tanítónak kötelessége közremunkálni, bogy a 
nép hazafias  érzése megerősödjék. Ezáltal út-
ját lehet állani az oly nagy mérveket öltött 
kivándorlásnak. Kötelessége továbbá a tanítói 
munkálkodás mélyítése, hathatóssá tétele. Arra 
kell törekedniük, hogy lehetőleg mindenki bir-
tokába jusson az elemi ismereteknek. Arra is 
kell türekedcniök, hogy a község anyagilag 
segélyezze a szegényeket, hogy igy ók is részt-
vehessenek a tanítási órákon. 

Az oktatás legyen mindig gondos, AZ 
ipari és kereskedői pálya iránt kedvet kell 
éleszteni tanítványaikban, hogy egy munkabíró 
és dolgozni akaró és tudó ipari és kereske-
dői osztály létesüljön, a mely hivatva leBZ 
munkájával a külföldi  áruk behozatulát csök-
kenteni s megszüntetni. Nagy gondot kell for-
dítani a tanítónak az iskolán kívüli oktatásra 
is. K tekintetben is nagyon sokat lehet tenni a 
felnőttek  műveltségének emelésében. 

Az éljenzéssel fogadott  elnöki megnyitót 
Zsögöu Zoltán indítványára beveszik egész ter-
jedelemben a jegyzőkönyvbe. Elnök cz uton 
üdvözli a megjelent tanfelügyelőt  s a két CBÍki 
lóesperest, akik érdeklődéssel viseltetnek a ta-
nítók működése iránt. 

Dr. Balló István tanfelügyelő  üdvözli a 
közgyűlés tagjait s az elnöki megnyitóval kap-
csolatban pár megjegyzést tesz az iBkolán kí-
vüli oktatásról. Csikinegye jelenleg abban a 
helyzetben van, hogy az ily tevékenységet 
kifejtő  tanítókat jutalmazni is f»gja.  Jó volna, 
ha a fiókkörök  jutalmakat tűznének ki azok 
részére, akik e tekintetben a legszebb ered-
ményt érik el. Gazda- és olvasókörök alakí-
tásában nagy tevékenységét fejthet  ki a tanító, 
valamint az alkoholizmus elleni küzdelemben is. 
Igyekeznie kell megnyerni mindenkinek a sze-
retetét, hogy működése sikeres lehesBen. Arra 
kell törekednie, hogy volt tanítványaival az 
összekötő kapcsot ne veszítse el, hanetn okta-
tója és vezetője legyen akkor is, ha kikerül-
nek az iskolából. Jó volna megállapítani és 
körvonalazni azokat a módozatokat, a melyek-
kel a felnőtteknek  az iskolán kivüli oktatása 
elérhető lenne. 

Ugyancsak az elnöki megnyitóval kap-
csolatban Erőss József  tanár arra hívja fel  a 
tanítók figyelmét,  hogy mily sokat tehetnének 
az alkohol elleni küzdelemben. Mindenütt szö-
vetségek alakultak, a melyek irtóhadjáratot 
viselnek az alkohol ellen. Nálunk még nagyon 
gyengén folyik  a küzdelem, pedig mindent meg 
kelleue mozgatni, hogy a nép a szeszes italok 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
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A legszebb virányos utakon, országokon 
át megérkeztünk Lourdba. A lourdesi állomás 
nem jelez semmi különöset, de amint az em-
ber megpillantja a felírást:  „Lourdes", azon-
nal valami megmagyarázhatatlan hatás futja 
át az ember szivét és lelkét. 

Dobogó szívvel száll le a vonatról, hiszen 
itt van a régtói fogva  ohajtott helyen, hol a 
boldogságos Szűz Mária lábnyomai érintették 
a sziklafalakat,  ahol a szent Szil* ajkainak 
hangja hallatszott, abot az Istennek és az em-
bereknek örökké hatalmas Anyja hívta az 
embereket Meghatottan várja az ember, mit 
fog  látni, hallani először. Aki ismeri a lourdi 
események sorozatát és hogyan lett Lourd a 
világ legelső búcsújáró helye, lelki szemei elé 
állitja itt, mennyit kellett szenvednie: Berna-
dettenek, mig megtarthatta a boldogságos Szűz 
Máriának tett azon igéretét, hogy két héten 
keresztül mindennap eljön a barlanghoz. Látja 
az ember a lelki elragadtatást, mely Berna-
detté arczát lángba borította, mikor hirtelen 
megjelent neki az égi tünemény. Lâţja leiké-
hun a szent Szűz gyönyörű, menyei fényből 
sugárzó kedves arczát, ruháját; a rózsákat, a 
kék övet, a szemek lángját, a lélek tükrét. 
Hallja lélekben a bold. 8zUz Mária szarait, 
mintha csak hozzám intézte volna: .Jöjj el 
ide mindennap tizennégy napig" ,En megígé-
rem neked, bogy boldoggá is tesilek, nem 
ezen hanem a más világon. Óhajtom, hogy 
sok ember jöjjön Ide I imádkozzál a bűnö-
sökért! Bűnbánat! Bünjánat! Bűnbánat! Menj 
mond meg a papoknak, hogy ide építsenek 
egy templomoll Menj igyál a vUbóll Meni 
egyél a földból  I* íme eljatlem a boldogságos 
Szüx Mária kívánságára szeretetből, lelkese-
désből, bogy bűnbánatot tartsak imádkozzak 

mindazokért, akikért imádkozni kötelességem. 
E gondolatok egészen áthatottak, megindítot-
tak, megrendítettek. Elérzékenyülten éreztem, 
bogy szemeim megtelnek az öröm, hála és 
boldogság könnyeivel, szivem szent érzelemmel 
s lelki megindultsággal érkeztem meg a temp-
lom, a hatalmas hármastestü bazilika elébe. 
Ha imádkozik lelke Istennel társalog ; ha nem 
lelke szemléli azokat a mankókat, melyet né-
mám bár, de sokat és hangosan beszélnek, 
tanúskodnak a bold. Szűz Mária mennyei sze-
retetének hatalmáról a szegény, szenvedő, bű-
nös emberiség iránt. — A szobor maga em-
beri nagyságánál kétszerte nagyobb lehet; fe-
hér márványból készült. A lábakat aranyró-
zsák érintik, n kék öv és a rózsafüzér  szépen 
láthatók. A szoboi feje  körül néhány ezüst 
lepezen e betűk olvashatók franczia  nyelven : 
„En vagyok a szeplőtelen fogantatás." 

Egészséges és beteg ezrével foglalja  el 
itt a helyet. Sokszor órákig imádkoznak itt 
czilinderes urak, lefátyolozott  hölgyek, deli 
termetű ifjak,  törődött öregek az egyszerű 
néppel. Az ajkak mozgása, a szivek óhaja 
őszinte lélekből fakadnak  éB bizonyítják, hogy 
nem imádkozuak hiába; a menyből kegyelem 
száll Lourdban a hivő lélekhez, meghatottság 
u szívbe: erősödik a hit. 

Itt szeretnek a lourdesi zalttndokok tartóz-
kodni, de ide hozzák a betegeket is. A sze-
gény betegek is itt szeretnek a legjobban időzni, 
fekvő  vagy ülő ágyukban. Igen természetes, 
ott látják a bold. Szül Máriának gyönyörű szob-
rát, mely * megjelenés helyén és alakjában 
mutatja a Szllz Anya irgalmas szeretetét, a 
Betsiaida-forrás  kegyeiméi. Hány sóhaj, hány 
Eh á s i , h á n y b i z a l m . - i s k é r é s h a n g z i k i t t e l , 

t u d n á f e l j e g y e z n i  ? H a a z e g é s z s é g e s e k l e l -
k e s ü l t b i z a l o m m a l k é r i k a B i é p S z ü z e t , m e n y -
n y i v e l n a g y o b b l e h e t a b e t e g e k k é r é s e , k ö -
n y ö r g é s e , k i k t a l á n t e s t b e Í J i s , d e l é l e k b e n i s 
b e t e g e k . M e g h a t j a i t t L o u r d e s b e n a z e m b e r 

lelkét, ha egy ilyen beteget lát imádkozni 
bizalommal, almaiul. 

Itt látja az ember hogyan tud imádkozni 
uz igazán nagy bajban szenvedő ember ahhoz, 
akitől isteni hite alapján egyedül várja a biz-
tos segítséget testben, vagy lélekben és mind 
a kettőben. Ekkora bizalmat még neiu láttam 
életemben. Soha akkora erővel nem láttam 
még kitörni a szent elragadtatást. A szegény-
betegek áhítatos arca elárulja, hogy rendület-
len a hitük, hogy törhetetlen a bizalmuk a 
betegek gyógyításában, az Isten szent és ha-
talmas Anyjában. 

Itt igazán beszélnek a szemek könnyei. 
E szegény betegek már akkor jöttek ide, mi-
kor mar nem volt számukra emberi, orvosi 
segítség sehol e világon. Ahol az ember már 
tehetetlen ott a boldoságos Szűz Mária még 
iniudig tud is, akar is segíteni, ha igazán ege-
ket ostromló módon kérik a betegek. Magam-
ról mondom, senki sem tud ugy imádkozni, 
mint u betegek, ki immár egyedül csak Isten 
szent Anyjától vár segítséget. Emberi Lourdes-
ban három templom vau egymás fölött  és mind 
a három óriási nagy. A legalsó a Kózálium: 
a rőzsalüzér temploma. Ez a legnagyobb óriási 
kupolájával. A fooltár  körül a szent olvasó 15 
titkának megfelelően  15 kápolna van, melynek 
mindegyike egy szent titoknak az emlékére 
készült félkör  öblösödésben. A szép és nagy 
kápolnák falán  szép mozaik képek, művészi 
kivitelben ábrázolják az egyes titkokat. 

A másik templom, e fölött  a kripta. Oly 
rnagas, mint egy emeletes ház, kissé homályos, 
de a levegő benne a vallásosság bensőségével 
van telítve. Igen szívesen időzik itt az ember, 
hová legkevésbbé jut el az emberi tekintet, a 
hol egyáltalában nem zavarja senki ájtatossá-
gában elmerült lelket. Különben tele van gyón-
tató székekkel, gyónókkal és falai,  oszlopai a 
teaü és lelki meggyógyultak hálauyilatkozatalk-
kal, tárgyaikkal. 

A harmadik és a legfelső  templom a ba-
zilika. Ez a legfényesebb  templom Lourdesben. 
Tele van fényes  festményekkel,  gyönyörű zász-
lókkal, arany és ezüst díszítésekkel. 

Itt minden, mely művészi kivitelű és jel-
legű remek müvekkel vau kitöltve. A falak, 
padok, mennyezet, padozat, oltárok, ruhák, 
mind elragadják az ember lelkét és felemelik 
Istenhez és a boldogságos SzÜz1 tiszteletére, 
szeretetére hangolják. Minden Máriára emlé-
keztet, a szivet melegség, a lelket áhítat, a 
keblet meghatottság tölti meg, mikor látja, 
mit tud az emberi nagy szeretet létrehozni 
Szűz Mária tiszteletére. E templomban a ma-
gyar zászló is leng, melynek látása meleg érzel-
mekkel tölti el a magyar ember lelkét. Azon-
ban mindeden templomoknál leginkább vonza 
az embert a Grotta, a barlang. Itt jelent meg 
a boldogságos Szűz Mária éa ez a hely a 
melyért messze vidékről, a világ minden részé-
ből elzarándokolnak a Mária tisztelók. 

A barlang szikla fala  és a Gávé folyó 
közt levó teret cementburok fedi,  rajta több 
sor pad van, a melyeken állandóan ezrével 
vannak ájtatoskodó lelkek. Egyszerű itt min-
den, de oty kedves, hogy azt elmondani netn 
lehet. Valami ugy vonza az embert ezen egy-
szerű barlanghoz. Órákig elül itt, az itt tar-
tózkodó hivő. 

Kéz és ész nem segít, mert kimondták a 
verdiktet, hogy két hónap és teljes ssóMai 
bénaság és rá fél  évvel a halál; de ott volt 
Mária is. O tud, akar, és segített rajtam, fia 
ezt minden benne bízó beteg megtalálja Lour-
desban. 

Jertek ezért Lourdesbe testi lelki beteg 
testvéreim, vagy hozzátok tartóié hanté be-
teg véreitek gyógyulására kegyelmeért, mert 
az az égi Szűz, az a hét fájdalom  töre által meg-
sebzett szív könyörül rajtatok is mint njtam. 
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élvelésével felhagyjon,  mivel erkölcsileg es 
anyagilag mér a végromlás felé  közeledik. 
Lehetőleg a teljes abstinenciát kellene elfogad-
tatni akivel csak lehet, mivel az ivő ember 
nem igen tud mértéket tiltani. 8 e tekintet-
ben pedig a tanítónak kell jó példával elől-
járnia. 

A közgyűlés Zsttgün Zoltán inditvanyara 
Üdvözli gr. Majláth Gusztáv erdélyi püspököt 
valamint Páll Albert indítványára gr. Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert. 

Ezután megállapítják, hogy nz egyes kö-
rük képviseletében kik Jelentek meg a köz-
gyűlésen. 

Klnök felolvastatja  az erdélyi püspök le-
iratát a* 1907. julius 13-án tartott közgy űlés 
határozataira nézve. E szerint a főpásztor  re 
méli, hogy a tanítóság mindent meg fog  tenni, 
hogy a kath. népnevelési Ügyét megvét.je, sót 
fejlessze  is nemcsak az iskolában, hanem azon 
kivUl is. Ezután az iskolai könyvtárak beren-
dezésére és az iskolai felszerelések  kiegészí-
tésére ad utasításokat. A közgyűlés u leiratot 
köszönettel tudomásul vette. 

Matskásy József  főjegyző  felolvassa  a vá-
lasztmány jelentését mult évi működéséről. 
Két választmányi Illést tartottak, amelyeken 
igyekeztek végrehajtani a mult közgyűlés ha-
tározatait, valamint az uj közgyűlést előkészí-
teni. Beszámol a fiókkörök  egy évi működé-
séről is. Sajnálattal emeli ki, hogy némely kör 
mUködése vagy a tagok kevés száma vagy a 
tagok nemtörődömsége miatt szUnetel. Több 
kftr  a tagdijat nem szolgáltatta be a központba 
Az Alsófehérmegyei  körnek 18 tagja van. A 
felcsikinak  37. Elnöke Ferencz József.  Az al-
esikinak -IS tagja van. Elnöke Fodor István. 
A gyergyói kör 38 éveB múltra tekinthet vissza. 
Van St alapító, 10 pártoló, 10 tiszteletbeli és 
7(1 rendes tagja. Elnöke László D' nes. A kézdi-
orbai körnek 45 tagja van. Elnöke Hzabó Sátt 
dor. A kolozsdobokai kör mUködése szUnetel. 
A kiskttkUllői kör tagjainak száma ismeretlen. 
A mnroskerUleti körnek 14 tagja van. Elnöke 
Kovács Pongrácz. l'dvarhelymegyében a ha-
vasaljl körnek elnöke Oláh Dániel, a sóvidé-
klnek Tamás István. Mindenik kör 2—3 köz-
gyűlést tartott, amelyeken közérdekű és idó-
szertl témákról olvastak fel.  A szövetkezet 
vagyona 7G7 kor. 37 fill.  Páll Albert köszöne-
tet mond az alelnöknek s főjegyzőnek,  akik 
a választmány jelentését megszerkesztették. 
Sürgeti a tagdijak erélyes felhajtását.  A választ-
mány jelentését a közgyűlés tudomásul veszi. 

(Folyt. köv.) 

A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegyei közigazgatási bizottság f. 

hú 13-án tartotta, Kállay Ubul főispán  elnök-
lete mellett, rendes havi Ülését. 

A bizottság a kolozsvári m. kir. posta-
és távírda igazgatóságának, a tusnád-fürdői 
távbeszélő ingyenes használata tárgyában, a 
hozzá intézett átiratát tudomásul nem vette, 
hanem elhatározta, hogy a távbeszélőnek a 
megyei törvényhatósági távbeszélő hálozathoz 
laendő csatolása és a kapcsolási diiak meg-
szüntetése végett felír  a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszterhez. A kapcsolási dijak meg-
szüntetése annyival inkább méltányos, mert 
Tusnád-fürdő  a vármegye területén fekszik,  s 
mint Ilyen, a Sepsiszentgyörgyről tisztán kincs-
tár költségén kiépített kUlön vezeték helyte-
lenül lett a helyközi hálózattal összeköttetésbe 
hozva, mert már kezdetben a megyei törvény-
hatósági bolózatka kellett volna felvenni,  mi 
állal megszűnt volna a kolozsvári ni. kir. posta-
és távírda igazgatóságnak mnga igazolásául 
most felhozott  azon indoka, miszerint kapcso-
lási dij nélkUI csupán saját állomásról váltható 
beszélgetés. A helyközi vezetéknek e ezélra 
való átengedése, avagy még inkább a távba 
szelőnek a megyei törvényhatósági hálózattal 
való (elvétele — mi Jogos és méltányos -
bizonyára nem fog  akadályokba Ütközni n ke-
reskedelemügyi m. kir. miniszternél. 

A bizottság a kir. pénzügyigazgató,. az 
árvaszéki elnök, a kir. Ügyész, valamint a tiszti 
főorvos  jelentéseinek tudomásul vétele után 
foglalkozott  T. Nagy Imre bizottsági tag azon 
Indítványával, hogy a közigazgatási első fokú 
halóságok az utrendóri kihágásokat a in. kir. 
államépttéazetl hivatal közegeinek közbenjöt-
tével fokozottabb  mértékben ellenőrizzék és 
szigorúan büntessék. Régi rossz szokás ugyan' 
Is a vármegyében, hogy különösen a fuvaro-
sok a községekben rendesen az állami vagy 
törvényhatósági közutak mellett engedélyezett 
korcsmák előtt órákon keresztül állanak sze-
kerekkel, mi által a közlekedés akadálytalan 
menetét lehetetlenné teBzik. A bizottság a meg-
felelő  Intézkedést az alispán ur ügyeimébe 
ajánlotta. 

Különösen figyelmet  keltettek a kir. tan-
felügyelőnek  előterjesztései. Ezek hatalmas lé-
pést Jelentenek a vármegye tanügyi állapotá-
ban. A bizottság a kir. tanfelügyelő  Jelenté-
séből tudomásul vette, hogy a vármegye min-
den állami és községi Iskoláját rövid idő alatt 
meglátogatta, a tapasztalt hiányok pótlása, a 
mulasztások orvoslása iránt a szükséges lépé-
seket megtette. A gyergyó-alfalvl  gazdasági 
felsőnépiskolának  polgári iskolává leendő át-
alakítása tárgyában a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterhez felterjesztés  tétetett 
A bizottság továbbá örvendetes tudomásul 
vette, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. klr. 
ulataster a ktaiégi Iskolának államivá alaki 

tását kedvezően fogadta  s leiratában a tárgya-
lások bevezetésével a kir. tanfelügyelőt  meg-
bízta, azon hozzáadással, hogy az állami isko-
lák 1910. évben működésűket megkezdhetik 
oly formán,  hogy a kérelmezett Iskolák közül 
évenkint négy-öt relállitható legyen. 

('sikvármegyében ezldelg egyet nem tud-
tunk. Ez pjdig az, hogy iskoláinkban nálunk 
Is foly  az oláh aknamunka Erről meggyőző-
dést szereztünk a kir. tanfelügyelőnek  előter-
jesztéséből A gyergyósalamási, bélbori, gyer-
gyóhollói és kászoni Iskolákban oláhul taníta-
nak, a gör. kath. növendékek a naplóban llye-
nekül vannak felvéve  és a magyar államnyelv-
nek tanítása el vun hanyagolva. A magyar 
állam pedig annyira loyalis, hogy nemzetiségi 
tanitóiokut bőséges államsegélybe). tlzetés-
kiegészitéssel látja el, hogy a magyar nem-
zeti állameszme győzelmét ez uton Is előse-
gítse. A közigazgatási bizottság a kir. tanfel-
ügyelő előterjesztéseit magáévá téve, a fel-
lUggeB/téssel kapcsolatos fegyelmi  eljárás el-
rendelését sUrgós és szigorú orvoslást kért a 
minisztertől, Itogy jövőre hasonló esetek elő 
ne fordulhussanak. 

Az ülés végén Pap Domokos kir. műszaki 
tanácsos bizottsági tag egészséges indítványt 
tett Csíkszereda város utczáin és járdáin nap-
ról-napra tapasztalható azon tarthatatlan álla-
pot megszüntetése tárgyában, miszerint n járó-
kelők a részeg és dulajkodó legények inzul-
tálása és megbotránkoztató viselkedése miatt 
kellemetlen jeleneteknek vannak kitéve. A na-
gyon is aktuális in litványt a bizottság egy-
hangúlag magáévá toite és uly hozzáadással 
kereste meg a vármegye alispánját, hogy az 
utczára nyíló kapuknak eBte fél  tiz órakor 
leendő bezárása czéljából megfelelő  szabály-
rendelet alkotása iránta lépéseket tegye meg 
és utasítsa a városi tanácsot, hogy a „Ko-
ssuth"-szállodál>an levó regalé-bérlóség helyi 
Bégét, minthogy nz n város legforgalmasabb 
részén a közlekedést akadályozza és kelle-
metlen jelneteket idéz elő, a bérleti idő le-
járta után tiltsa le, illetőleg engedélyt a jelen-
lenlegi helyiségre ne adjon. 

Szó volt még a város rendőrségének sza-
porításáról is, mi — tekintve, hogy a csend-
őrség segédszolgálatot rendezett tanácsú vá-
rosban nem tehet igazán égető szükséget 
képez, mert n város kevés  számú rendőre ki-
elégítő szolgálatot nem képes teljesíteni. 

(s. H) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csíkszereda, Csiktaplooa és Zsó 

göd egyesítése. A vármegye törvényhatósági 
bizottsága annak idején tudvalevőleg rendezett 
tanácsú városunknak Csiktaploca és Zsögöd 
szomszédos községekkel való egyesítését mon-
dotta ki és véleményes határozatát az egye-
sítés elrendelje végett a belügyminiszterhez 
felterjesztette.  A belügyminiszter a napokban 
a vármegye közönségéhez leíratott intézett, 
melyben elrendelte a községeknek ujabbi meg-
hallgatását .ízou körülményre nézve, hogy minő 
ténybeli indokokat hozr.ak fel  az egyesilés el-
len. A két község — szemben városunk kép-
viselőtestületének határozatával — régi állás-
pontján maradt, mennyiben az egyesítést mind-
két község képviselőtestülete ellenzi. Városunk 
polgármestere pedig hatalmas előterjesztésben 
kérte a már ismeretes elvitathatatlan indokok 
alapján az egyesítés kimondását. Tekintve, 
hogy tisztán a közigazgatás és rendészet egye-
sítéséről van szó, mindkét község csak nyer 
vele s az a számtalan indok, mi nz egyesítés 
kimondása mellett szól, a belügyminisztert bi-
zonyára a törvényhatóság véleményének elfo-
gadására készteti. A szükséges kiegészítések 
már megtétettek s uz egyesitéB remélhetőleg 
legközelebb el lesz rendelve. 

— Kinevezés. a  vallás és közoktatás-
ügyi miniszter Vértes Lajos ditrói állatni polg. 
iskolai igazgató-tanítót és Rajkó Mór ditrói taní-
tót a IX fizetési  osztályba nevezte ki. 

— Eljegyzés. Papp József  gyergyótol-
gyesi m. kir. határrendóraégi biztos, Julius G-án 
Jegyezte el Bányász S. Irénkét Gyergyószent 
mikh'ison. 

— Halálosa*. Telegdi C anády Lajos 
m. kir. honvédszázados családját súlyos vesz-
teség érte 7 éves fiuk  Zoltika rövid szenvedés 
után, szülőinek bántalmára agyhártyalob követ-
keztében julius hó 8-án meghalt. Az általános 
részvét vigasztalja meg a megszomorodott szü-
lőket. — Kászon-jakabfnlvl  és bogszegi László 
Gyula m. á. v. felügyelő  Gödöllőn julius 8-án 
életének G4 évében elhunyt 

— Prlmloták vármegyénkben. Mult 
vasárnap mutatta be első szentmise-áldozatát 
Potoczky Dávid ujmisés Csikszenlgyörgyöu. 
Manudoktoral: Zomora Dániel praelatus-knno-
nok és' Hosszú Ferenc főesperes-plebános  vol-
tak. Az ünnepi szónoklatot Ince Domokos hely-
beli plébános tartotta. A templomi ünnepségek 
után az qjmlsés szülői házánál gazdag lakoma 
volt melyen a kerületi papság Jórésze és a 
vidék többi Intelligenciája is nagyszámban részt 
vett A másik ünnepség Kászonujfaluban  volt 
e napon ahol Bodó József  iţjonnan felszentelt 
Ka p m u t a t t a b e z s e n g e á l d o z a t á t a z I s t e n n e k 

^ o n t z I s t v á n t u r . n á d l e a p e r e a - p l e b á n o s m a a n -
d n k t o r s á g a m e l l e t t . A s ü n n e p i s z ó n o k l a t o t N a g y 
A n t a l e s i k s z e n t m á r t o n l p l e b á u o s t a r t o t t a . A 
M e n t t é n y k e d é s e k b e f e j e z é s e  u t á n B a r t h a F e -

rencz helyi plébános nagylelkűségéből a jelen-
levő papság és az ünnepelt szülői, testvérei és 
közelebbi rokonai a plébánián szeretett lakó 
mában részesültek. 

— Bgyháci kineveaés. Majláth U. Ká-
roly grór erdélyi róm. kath. püspök Csányi 
Kálmán kolozsvári hitoktatót Gyergyószentmík-
lósra káplánnak nevezte ki. 

— Uj kénesfürdö.  A háromszékmegyei 
Lemhény községben nemrég kénes gyógyitó-
fűrdót  fedeztek  föl,  a melynek vizét vegyileg 
elemezték és teljesen jónak találták. A község 
fürdőt  épített, a melyet julius 6-án nyitott meg 
s adott át rendeltetésének. A szép fekvésű 
helyen a község egy koronáért ad egy hold 
földet  annak, aki a fürdőn  építtetni akar. 

— As Olt saabáiyoaáaa. Az Olt sza-
bályozásának Ugye már igen régi. K kérdésben 
több n:kaloinmal tárgyaltunk már Komániával. 
Bethlen András gróf  volt földmivelésügyi  mi-
niszter kidolgoztatta az Olt magyar szakaszá-
nak szabályozására vonatkozó terveket, Baross 
Gábor pedig azzal a tervvel foglalkozott,  hogy 
nagyobb kikötőt épit Szebeniuegye déli részé-
ben. Ezek a tervek azonban mind megreked-
tek. Most a Román kereskedelmi szerződések 
tárgyalásának közeledtével a régi tervek újra 
fólszinre  kerülnek. Az Olt magyar szakaszá-
nak szabályozása tervéről és Baross Gábor 
terveiről Daranyi Ignác földmivelésügyi  minisz-
ternek kívánságára most jelentést foguak  tenni 

— A kihágaal ügyek újra fölvétele. 
A földmivelésügyi  miniszter elvi határozatban 
kimondta, hogy a kihágási ügy újra fölvételé-
nek inegengedhetósége kérdésében uz a ható-
ság dönt, mely a fóUgyben  a jogerős érdemle-
ges végió határozatot hozta. 

— Inzultált allspan. Kellemetlen hely-
zetben vo't a uupokban Sebessy János drszékely-
udvurhelyi alispán és Ugrou Zoltán megyebizott-
sági tag, hivatalos utjokbau részeg falusi  em-
berek megtámadták. A támadók megállították 
a kocsit kirángatták belőle, az alispánt és bot-
tal Ütni kezdtek, t'gron Zoltán nrcán súlyos 
sérülést szenvedett. A cseudórök a támadókat 
letartóztatták, akik vallomásuk által azt állítot-
ták, hogy a támadást uem személyi boszuból 
tették, mert a kocsiban ülőket uem is ösmer-
ték, hunéin részeg duhujkodásuk következtében. 

— Nyergestetői ünnepség. Folyó év 
uugusztus hó 2-án tartják meg a nyergestetői 
hazafias  ünnepséget. Nagy György alesiki orsz. 
képviselő ünnepi beszédet mond ez alkalom-
ból ; beszélni fognak  még dr Balló Isván kir. 
tanfelügyelő  és Bartalis ngost az alcsiki-járás 
fószolgabirája. 

— Apponyi a román Iskolák ellen. 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a timáudi (Aradm.i gör. kel. és gör. 
kath. felekezeti  iskoláktól az államsegélyt meg-
vouta, mert a magyar-nyelv tanitását elhanya-
golták. A miniszter ugyuncsak a magyar-nyelv 
tanításának elhanyagolása miatt megvonta az 
államsegélyt a felsóménesi  román felekezeti 
iskolától. 

— Népszövetségi értekezlet Csik 
Somlyón A Kath. Népszövetség vezetői e hó 
7-én d. u. a szeminárium nagytermében érte' 
kezletet tartottak, amelyen nemcsak a lelki-
gyakorlatokra bejött papok voltak jelen, ha-
nem számos világi is, IcöztUk a kerület kép-
viselője. A központból Kovács Pál országgyű-
lési képviselő, Haller István főtitkár.  Turi Béla, 
Gorcsöni Dénes, Huszár Károly és Pelikán 
Krizsó voltak jelen. Kovács Pál elnöki meg-
nyitója után Haller István ismertette a nép-
szövetség mibenlétét és czélját. Túri Béla in-
dítványára többek hozzászólása után az egy-
séges fellépés  Bzempontjából egy agitaciónális 
vasárnapot állapítottak meg. Csikmegyében ez 
a nap augusztus 9-én lesz. Karácson Márton 
apát-plebános köszönetét fejezte  ki a központ 
ból érkezetteknek fáradozásukért.  Beszélt még 
Görcsöni Dénes is. Ezzel az értekezlet véget 
ért. Az értekezlet előkészülésében nagy tevé-
kenységet fejtett  ki Bálinth Lajos felcsiki  fő-
esperes-plebános és Erőss József  tanár. Az ér' 
tekezlet püspök urunkat táviratilag üdvözölte. 

— Halálos esés. Kecskés Mihály csik-
csekefalvi  lakos f.  hó 11-én lóháton jött a 
helybeli országos vásárra. Délután mámoroB 
fővel  indult haza felé  s amint Szereda és 
Zsögöd között lovára csapott, lova megbokro-
sodva, oly szerencsétlenül dobta le lovasát, 
hogy az fejére  esett és azonnal meghalt. A 
szerencsétlen ember holttestét a helybeli köz-
kórházba szállították. 

— Juliália Ciiktomlyön.  Folyó hó 
5-éu délután, vasárnap, a csiksomlyói ifjúság 
a helybeli jótékonycélu nőegyesűlet javára erdei 
mulatságot rendezett. A jelen volt közönség 
nagyszáma szép példáját mutatta az érdeklő-
désnek, melyet a mulatság sikerén jóakaratulag 
fáradozó  Hatalság Iparkodott is kiérdemelni. 
Habár a vidékiek Jobb részét a déielött ked-
vezőtlennek ígérkező idő vissza is tartotta a 
részvételtől s igy csak a helybeliek tették a 
mulatók zömét, az elért szép siker még több 
hasonló mulatság rendezésére jogosíthat A 
jelen voltak szíves megjelenéséért ezután mond 
köszönetet a rendezőség. 

— Anna-bál. A Tusnádfűrdőn  évenként 
szokásos Anna-bál folyó  bó 25-én lesz meg-
tartva. A meghivók a napokban küldetnek szét 
A fényes  estély a szokásosnál is sikerültebb-
nek Ígérkezik, mire garancia a nem régen ala-
kított vigalmi bizottság hatulmas gárdtya. Ai 

estély iránt városunkban is nagy az érdeklő-
dés; a régi Bzokáshoz hiven előreláthatólag 
számosan rándulnak le. 

— Kánikula. Kekkenő hőség jelenti a 
kánikula beáMtát. Ki csnk teheti menekül a 
zsögödi és szeredaí fürdőkre  enyhülést találni. 
Mindkét fürdőt  naponként iged sokan keresik 
fel,  sót a zsögödi fürdőnek  állandó vendégel 
is vannak. Városunknak nagy hátránya, hogy 
nincsen megfelelő  öntözőkkel ellátva, melyek 
az utcák egészségtelen levegőjét lehűtenék. 
A tavaly láttunk egyet működni, mely ha nem 
is volt teljesen megfelelő  de sokat segített az 
utcák bacillusos levegőjén. Ugy értesültünk, 
hogy egyesek takarékossága akadályozza vá-
rosunk agilis polgármesterét az öntözés ujabbi 
behozatalában; viszont azouhan ugy véljük, 
hogy az a csekély költség, mely egy öntöző 
beállításához szükséges, valahogyan előteremt-
hető volna s ez által némileg a közegészség-
ügyi követelményeknek ia elég volna téve. 

— Országos vásár. Városunkban folyó 
hó 13-án tartatott meg n szokásos Margit vá-
sár. A kirakodó vásárt megelőzőleg, három 
napon át élénk állatvásár vult, melyre mintegy 
hatezer állatot hajtottak fel.  Ebből ötezer fe-
hér szarvasmarha, ötszáz bivaly és tarka marha, 
ötszáz pedig ló volt. Az árak igen alacsonyak 
voltak, mi a takarmány hiánynak tudható be. 
Szép ökörnek párja hatszáz, szép tehénnek párja 
kétszáznegyven korona volt. Élősúlyban a hús-
nak kilója 25—25 fillér  lehetett. A vásár be-
nyomása különösen a kínálat túltengését mu-
tatta s ez okból a felhajtott  állatok mind neiu 
is keltek el. 

— A osiksaentimret Ifjúsági  egyesü-
let folyó  hó 12-én tánccal egyliek itutt műso-
ros estélyt rendezett, mely — dacára a vásá 
ros időnek — mégis fényesen  sikerült. A sze-
replők ügyes működése valóban megérdemli a 
dicséretet. A jótékony célra tiszta bevételi 
maradvány 42 korona. Ez alkalommal folül-
fízettek  : Pototzky Gergely 3 kor , Betegh Gyula 
2 kor, l'álosy Géza, György Gábor és Rontsag 
Sáudor 50—50 fillért.  Fogadják mindnyájan 
az ifjúsági  egyesület hálás köszönetét. 

— Hirdetmény. A Icüziiii krrülcii kir. fel-
ügyelő Urunk folyó  évi juuius hó 16-án kelt 647. 
szamu rendelete értelmében, a brassó—Csíkszereda— 
maroshévizl ál hun i közút 98—159. kinl. szukaszúu 
épituudú 102., 104. 143., 180. éa 181. szánul m .Ur 
gyak és kapcsolatos fölJmuukálatok  1I74U kor. 44 
fiit.  összeg erejéig eudedélyeztettck. A fenul  említett 
munkálatok kivételének biztosítása czéljából nz 1908. 
évi julius lió 30-ik napjának il. u 10 órája HZ állam-
épltészetl hivatal helyiségében turtandó zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók 
felhívatnak,  hogy a fentebbi  muukálatok végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlatalkat a 
kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz 
auuyival lukálib igyekezzenek beadni, mivel a kéafib. 
ben érkezettek figyelembe  uem fognak  vétetni. Tá-
viratilag érkezett ajáulatok figyeleimie  uem vétetnek. 
Az ajánlathoz u általáuoa feltételekben  előirt, az 
engedélyezett költség összeg 5 százalékának megfe-
lelő bánatpénz csatolandó. A szóhau forgó  munká-
latokra vonatkozó műszaki művelet és részletes fel-
tétetek a csíkszeredai m. klr. államépitészetl hivatal-
nál a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

— Hirdetmény kivonat. Az alább megjelent 
összpontosítási állomásokou, a folyó  évi öszl fegy-
vergyakorlatok alkalmával összpontosuló 111. kir. hon-
véd éa a beosztott közöshadseregbell csapatok ter-
ményszükségleteinek nyilvános versenytárgyalás ut-
ján való biztosítása iráut kibocsátott hirdetményből. 
A biztosítás. Maros-Ludas, Nagyszebeu, Kogaras. 
DicsÓBzentinárton, Nyárádtő, Szeutágothtt, Erzsébet-
város—Segesvár, Héjjasfalva—SzékelyuJ  varhely ós 
környékén, folyó  évi augusztus hó 25-tól szeptember 
hó 12-ig terjedő időre szükséges kenyér, /.ah, széna 
és aloinszaliuára nézve terjeu ki. A uyilváuos ver-
seny tárgyalás az összes szükségletekre 1908. évi 
julius hó 20-án reggel 9 órakor .Segesvárit, a város-
házánál fog  megtartatni. A báuatjiéuz a szállituuilú 
összmcnnylség ajánlati ára alupjau kiszámított ke-
reseti összeg 5 (öt) százalékából áll, amely az aján-
lattól k fi  lön lepecsételt borítékban a tárgyaló hízott* 
sághoz a tárgyalásra kitűzött nap- és óráig bekül-
dendő. A szállítási feltételek  fflzete  a kolozsvári 
honvéd kerület hadbizottságánál valamiuc a honvéd 
ezredek kozelőblzottságáuál és a honvédállontás pa-
raucsuokságáuál, helyben a zlj. ker. tiszti Irodában, 
a hivatalos órák alatt bár kl által betekinthető. Meg-
jegyezvén, hogy a szóbauforgó  szállítást feltételek 
füzetet  a honvéd kerületi hadb(ztosftágtó)  tájékozás 
czéljából miuden díjazás nélkül teljesen lugyeu be 
is szerezhetők. M. kir. honvéd állomás paraucsuokság. 

— Saékely kongresszus. A Székely 
Szövetség augusztus hó 24 ikére Székelyud-
varhelyre székely kongresszust hívott össze, 
mely a jelek szerint eredményes munkálkodást 
fog  kifejteni.  A szövetség a kongresszuson 
leginkább az oláh pénzintézetek által veszé-
lyeztetett magyar bit tokok megmentése fölött 
akar beható tanácskozást folytatni  és erre 
nézve a kongresszusnak Javaslatokat is tenni. 
A kérdés előadója Fenyvessi Soma országgyűlési 
képviselő lesz, ki az erdélyi birtokpolitikát fogja 
behatóan ismertetni. László Gyula kamarai tit-
kár az ipái-törvénytervezet módosításáról fog 
előadást tartani, Lajos Dénes Bzerkesztő pedig 
a vándor Bzabad lyceumok felállítását  fogja 
ismertetni. A kougresszuson Székelyország szá-
mos egyesülete és községe Iobz képviselve. 

— Araen a sörben. Anglia középső és 
északnyugati részében az utóbbi években nagy 
számmal fordultak  elő olyan megbetegedések, 
a melyeknek tüneteiből arcénmérgezésre lehe-
tett következtetni. Kiderült, bogy az illető vi-
dékeken forgalomban  levő sör arzént tartal-
tuaz. A sörgyártásnál ugyanis ujabban maltoze 
helyett glukózét és invertált cukrot alkalmaz-
nak, amelyek gyártásánál a kénsav játszik nagy 
Bzerepet A kénsavat pedig arzéntartalmu vas-
piritbői állították elő. A sörpróbákban tényleg 
sikerttlt íb arzént kimutatni. A sörgyártásnak 
ezt a módját természetesen szigorúan eltiltotta 
a hatóság. 



Julius 15. c s í k i l a p o k 29. síim. 
— KAaataetnyilváaltáa. Ferenc Gyula 

csiksomlyól főgimnáziumi  tanár szaktudása, 
fáradhatatlan  buzgó tanításáért, latin, algebra, 
mértan, valamint Riszner Józsefné  csíkszeredai 
felsópolgárl  leányiskola igazgatónőnek a német-
nyelvben való bevezetéséért nyilvánosan kfazö-
netUoket fejeiiük  ki, a kik elősegítették leá-
nyunk Pap Uvla vizsgája letételét a Buda-
pesti állami leánygimnázium V. osztályából. 
1'ap György és családja. 

KÜZGAZDASAG. 
A J S e r n m " Magyar Általános VáltóOalst Béss-
I*nj táiaa»á | Bndapaat, heti Jelenté** a töaade-

forgalomról  tg a pénaptaoróL 
Budapest, I90& jullos 9. 

A tózsjén a lefolyt  héten valamivel ba-
rátságosabb hangulat uralkodott, ami fóleg  a 
pénzviazonyoknak állandó javulásával áll össze-
függésben.  A forgalomba  kerlllt értékek közDI 
különösen a rimamurányi vasmii, salgótarjáni 
kószéobánya és beocslni cementgyár részvé 
nyek értek el ismét számottevő áremelkedést, 
míg az osztrák-magyar államvasút részvények, 
aszerint, amint az államosítási tárgyalásoknak 
közelebbi vagy késóbbi időpontban leendő be-
lejezését tartották valószinUnek, erős árhul-
lámzásnak voltak alávetve. A magyar országos 
központi takarékpénztár részvények elővételi 
joga a lefolyt  héten kerlllt forgalomba  és kö-
rülbelül 90 korona árfolyam  mellett képezte 
adás vétel tárgyát. 

Riemelendónek tartjuk a new-yorki tőzs-
dének egy idő óta tartó szilárdságát, mely 
kétségkívül az Amerikából érkező kedvezőbb 
ipari jelentésekkel áll összefüggésben  és ugy 
birlik, luigy különösen a vasszükséglet az 
utóbbi időben állandó emelkedést mutat fel. 

A befektetési  értékek piacán változatla-
nul pang az üzlet és csalt 4" ,-03 magyar 
koronajáradékban fordulnak  elő állandóan 93-as 
árfolyam  mellett kötések. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

Jut. 2. Jul. 9. 
4•/, magyar koronajáradék — — 9310 93.10 
Magyar hitel részvéuy - — — 737.90 73»JO 
Rimamurányi TasmQ részvény — 999.— 994. 
Salgótarjáni k&uénbánya ré» i . — 969.— 972.— 
Elsó magyar ált. blatt. társ. részv. 9H9U,— 9790.— 
Beocslni czementgyár részvény — 929 — 953.— 
I Nztrák-magyar államv. részv. — 6U3.— őfi.— 

Szám 6098 -908. tlkvi. 
Hirdetmény. 

Csikszentgyörgy községre nézve, az 1892. 
XXIX. t.-ez. értelmébeu a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának, a telekjegyzókönyvbe való be-
jegyzésére és a bilekjegyzókönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén,  ez az-
zal a felszólítással  tétetik közzé: 

1. Hogy mindazok, kik uz 1886- XXIX. 
t-cz. 15. és 17. §-ai alapján, ideértve e §-ok-
nak az 1889. XXXVIII, t-cz. 5. és ti. 8 aiban 
és az 1891. XVI. t-cz. 15. jj-a aj pontjában 
foglalt  kiegészítésért is, valamint az 1889. 
XXXVIII, i.-cz. 7. § a és az 1891. XVI t-cz. 
15. J-a bi pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek, vagy az 1886 XXIX. l.-cz. 22- §-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimutat-
hatják, e végből törlési keresetüket bat hónap 
alatt, vagyis aa 1808. évi deosambor ho 
31-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi ható 
sághuz nyújtsák be, mert nz ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után in-
dított törlési kereset annak a harmadik sze-
mélynek, aki időközben nyilvánkönyvi Jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat. 

•2. Hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-cz. 1U. és 18. 9-ainak esetében. Ideértve az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t-cz. 5. és 6. 
g-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kivannak, írásbeli ellent-
mondásaikat hat hónap alatt vagyis ai 1908. 
évi deomember hó 81-ik napjáig bezáró-
lag » telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte után ellentmondásuk többé flgyelembe 
vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok, akik az 1. 2. pontban 
körülirt eseteken kivül ai eljárás és az ennek 
folyamán  történt bejegyzések által elóbb nyert 
nyilvánkönyvi jogalkat bármily Irányban sértve 
vélték, ideértve azokat is, akik a tulajdonjog 
arányának az 1889. XXXVIII. L-cz. 16. Ş a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, 
e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó kér-
vényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap 
alatt, vagyis aa 1008. évi deoaambar ho 
31-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros batáridő 
elmulta után az említett bejegyzéseket csak 
a törvény rendes utján és csak ai időközben 
nyilvánkönyvi Jogokat szerzett harmadik sie 
mélyek Jogainak sérelme nélkül támadhatják 
meg. Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
ál, hogy amennyiben azokhoz egyszersminl 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1908. junius 20-án. 
A kir. járásbíróság tlkvi hatósága. 

Góssj Péter, 
3-3 kir. JMibiié. 
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Hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavaiuak keze-

lésére vonatkozó alapszabály 6. és 14 
§-ai alapján felhivom  mindazokat, kik 
a „Lóbeszerrési", „Ruházati", továbbá 
ai .Ipur* alapból a folyó  évben kiosz-
tandó alább felsorolt  Ösztöndíjakat éa 
segély pénzeket elnyerni óhajtják, hogy 
eziránti kérvényeiket hozzám folyó  évi 
julius hó 31 ig adják be, mert a később 
érkező folyamodványok  nem lógnak 
figyelembe  véletni s hivatalból vissza 
fognak  utasíttatni. 

Kiosztás alá kerül: 
A) A lóbeszerzési  alapból: 

1. Az egyetemi tanulók részére rend-
szeresített egy 600 koronás Ösztöndíj és 
1600 korona segélypénz gimnáziumot, 
reál- és ipariskolát, tanitóképezdét vala-
mint erdészetet, bányászatot, gazdásza-
tot, műegyetemet, múipart, jogot, orvos 
tant és bölcsészettant hallgató Csík me-
gyei székely huszárcsaládok fiuágon  való 
liuleszármazottai között. 

B) A Ruházati  alapból: 
1. a 600 koronás bányászuti ösz-

töndíj ; 
2. két egyenkint 300 koronás erdő-

őri szakiskolai ösztöndíj; 
3. a fiOO  koronás magyar-óvári gaz-

dászuti ösztöndíj; 
4. a 600 koronás erdészeti ösz-

töndíj ; 
5. a 600 koronás műegyetemi ösz-

töndíj ; 
6. a 600 koronás művészeti ösz-

töndíj ; 
7. egy 300 koronás reáliskolai ösz-

töndíj ; 
8. a gyergyó-szentiuiklósi polgári 

fiúiskolánál  megüresedett 5 egyenként 
100 koronás ösztöndíj; 

9 a gyergyó-alfalvi  állami gazda-
sági felsőnépiskolánál  megüresedett II, 
egyenkint 100 koronás ösztöndíj; 

Ezeken felül  200 — 400 koronáig 
terjedő összegekben ki fog  osztatni a 
Ruházati alapból 8000 korona segély-
pénz az erdészeti, bányászati, gazdászati, 
műegyetemi, műipari, művészeti, jogi, 
orvosi és bölcsészetkari felsőbb  tanin-
tézeteket hallgató tanulók között. 

C) Az Ipar  alapból: 
100— 200 koronáig terjedő össze-

gekben 3000 korona segélypéflz  a felső-
ipari iskolák és ipari szakiskolák úrra 
érdemes pályázó Csikvármi-gyei szár-
mazást s ide illetékes székely tanulói 
között. 

"Akik a „Lóbeszerzési" alapból kér-
nek segélyt, tartozunk a huszár csalá-
dok valamelyikéből való leszármazásukat 
igazolni és a mellett iskolai és vagyoni 
bizonyítványt is bemutatni, azok pedig 
kik a „Ruházati alap" terhére rendsze-
resített ösztöndijakért folyamodnak  vagy 
pedig ezen, vagy az „Ipar alap"-ból 
kérnek segélyt, kéréseikhez iskolai és 
vagyoni bizonyítványt tartozuak csatolni 
éa a mellett igazolni kötelesek; bogy 
Csikvármegyében született Székely szár 
mazásu és e megyében illetékességgel 
biró apák gyermekei. 

Megjegyeztetik, hogy folyamodók 
hatóságilag hitelesített iskolai bizonyít-
ványuk másolatát tartoznak kérvényük-
hőz csatolni, minthogy azok nem fognak 
visszaadatni. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hir-
detményben felsorolt  ösztöndijak ado-
mányozása ós a segélypénzek felosztása 
fOlött  folyó  év augusztus hó első felé-
ben hozandó igazgatótanácsi határozat 
senkinek sem fog  külön kézbesittetni, 
hanem az a „Csíki Lapok" és a .Gyergyó" 
ciitiü lapokban fog  közzététetni s az 
ellen a határozatnak nevezett lapokban 
való megjelenésétől számított 8 nap alatt 
lehet felebbezni. 
Csikvármegye magánjavai igazgatótaná-

csának elnöke. 
Csíkszereda, 1908. évi julius hó 1-én. 

Fejér Sándor, 
atlspáo, 

Igazgatótanács elodke. 

1642—1908. szám. 3 - 3 

Árverési hirdetés. 
Csikyármegye törvényhatósága ál-

tal folyó  évi május hó 26-án 4016 — 1908. 
ai. szám alatt hozott határozata értel-
mében Csatószeg község tulajdonát ké-
pező s Fiság-patakon levő liszteló és 
fürészmalom  nyilvános árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 4000 koiona. 
Árverezők kötelesek a kikiáltási 

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

Zárt írásbeli ajánlatok .is elfogad-
tatnak. 

Az árverés uz árverezőre nézve 
az árverés megtartásakor kötelező azon-
nal, u községre nézve pedig csuk az 
árverési jegyzőkönyv törvényhatósági 
jóváhagyása után. 

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

Csatószeg, 1908. junius 22. 
Reck Ferencz s. k.. Ifj.  Darvas Albert 8. k., 

körjepyzi». községi biró. 

íi 12—1908. szám. 2 - 3 
ki. 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgó" nevű 

erdejében törzsenkinii bemérés utján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha-
szonfa  tömeg értékesítése céljából folyó 
évi augusztus hó 6-án délelőtt 10 óra-
kor Vacsárcsi községházánál nyilvános 
szó- és zárt írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 86500 korona, azaz 
nyolcvuiihatezcrötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona. 
\ tatömeg kikiáltási áron alul el-

udatni géni fog. 
Utóajánlatok nem fogadtutnuk  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül télen-nyáron kitermel-
hető. Jókarbau levó inezei ut vezet az 
erdőtől a csikszentmihályi állomásig, 
melytől mintegy 10 kilóméter távolságra 
fekszik. 

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

Az elöljáróság: 
Vacsárcsi, 1908. julius 4. 

|Wánya Antal s. k„ Blri Kálmán s. k.. 
kürji'ííy/.ú. k. biró. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírott, mint a csikszeredui kir. 

törvényszék által kirendelt zárgondnok 
ezenuel közhírré teszem, bogy az úgy-
nevezett csikszentmártoni tizesi erdők-
ben ledöntött, u kir. törvényszék által 
lefoglalt  és azonnuli szállításra alkalmas, 
felvétel  szerint 557 drb. 222-8 ms lucz-
fenyő,  57 drb. komlókaró, 546 drb. 115 7 
ni* tölgy haszonfa  és 9 kubik öl haso-
gatott bükk tűzifa  3035 35 korona, azaz 
háromezer harminczöt korona 35 fillér 
kikiáltási ár mellett folyó  évi julius hó 23-án 
és kővetkező napokon a helyszínén dél-
előtt 9 órakor tartandó nyilt szóbeli ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni 

Amennyibén az összes fatömegre 
egy vevő nem jelentkeznék, ugy azok 
miuthogy az eladandó fatömeg  több 
helyen van, kisebb részletekben külön 
is fognak  értékesittetni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt a becsérték lO'.-át tartoznak mint 
bánatpénzt az árverezést vezető zár-
gondnoknál leteuni. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek,  valamint a 

becslésre vonatkozó közelebbi adatok, 
honnan az esetleg kisebb részletekben 
értékesítendő faanyag  mennyisége és 
értéke is kivehető, alulírott zárgondnok-
nál megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1908. julius 7. 
Darvas Lajos, 

2—2 lárgondaok. 

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

• illatszertárában, Csíkszereda 
Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként éB mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

-- virágszappanok. = = 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Fetrol-bajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thynol ét Stomatin fogápoló  »ié-
rek a legjobbak. A TrlMewi (haj 
petrol) hMgyekaak állaadó bijápo-
lashnz •elkBNkzlMtattaa. - A Heooy 

Jelly a legjobb kéztneaitó. 
Viliid megreideléuk legpoitoubDu oiUdlttluL 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 

H E R K U L E S-MOTOR V ALLALAT 
Budapest V., Viczl-ut 30. 

Ajánlja ugy csépléui, mint roalomüzemre kitű-
nően alkalmas. legegyszerűbb benzinlokoiuubil-
juit, melyek V. kei., Váczi-ut HO. szám alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
:::üzemért::: 

Üieaiiavirok kizárva! Bámulatoua egyiierü 
nerkezet I Rendkívül csekély bwzlafégyautáa. 

13—14-éves Hu Is kezelheti I 
Ár jegy lék Ingyen I Olctó árak réaileMietétril 
Kétszáz darab elismerő levél a Magyarorszá-

gon üzemben levfl  motorukról! 

A csikszentmiklósi róm. kath. egyháztól. 
401 — 1908. szám. 3 ~ 3 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és szépvizi egy-

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

Kikiáltási ár: 4376 kor. 44 flll., 
azaz négyezer háromszázhetvenöt 
korona 44 fillér,  melynek 10 száza-
lékú uz árlejtés megkezdése előtt bánat-
pénz fejében  leteendő. 

Az árlejtés folyó  évi julius hó 
31 én délelőtt 9 órakor fog  a csik-
szeutmiklósi plébánián megtartatni, hol 
u költségvetés és árlejtési feltételek  is 
u hivatalos órákban betekinthetők. 

Róm. Kutli. egyliáztauács Elnöksége. 
Csikszentiiiiklós, 1908. julius 1. 

Deák Elek, Kóródy Mihály, 
gonduok. eluök 

Pályázati hirdetmény. 
„Köcsönpénztár, mint szövetkezet 

Békásou" ezeuuel pályázatot hirdet, 3 
havi felmoudás  mellett 1910 év végéig 
terjedő cziklusra megválasztandó, ve-
zérigazgató - könyvelői és pénztárnoki 
állásra. 

Vezérigazgató - könyvelő évi fize-
tése 2000 koroua, a pénztárnok fizetése 
évi 600 korona. 

A megválasztandó vezérigazgató-
könyvelő 2000 korona a pénztárnok 
pedig 1000 korona ovadékot köteles 
letenni. 

A megfelelő  szakképzettséget s a 
román nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt  pályázati kérések f.  hó 28-ig 
az igazgatósághoz címezve beadandók. 

Oyergyóbékás, 1908. julius 6. 
Az igazgatóság. 

ELADÓ BELTELEK. ̂ T) 
A Rákóczi utcában az Orbán Ist-
ván-féle  beltelek két házzal s 

fazdasági épületekkel eladó. — 
rtekezhetni lehet a tulajdono-

:: :: sokkal Csíkszeredában. :: :: 
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MENETREND. Érvényes 1908. május 1-tól. 
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Ţa» 
8 " 
8 " 
9" 

10» 

8 " 
10°" 
IO2* 
l l 4 » 
12oi 
12" 

1" 
a 2 1 

Vv 
8713 
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Brassó Ind. 
Brassó (120, 1371 érk. 

érk. Sepsiszentgyörgy (135) ind. 
ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk. 
érk. Kovászna ind. 
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j érk. Kézdivásárhely ind. 
ind. Kézdivásárhely érk. 
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Vissza. 
Szv. I Vv. 1 Szv. 
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Oda. S.-szentgyörgy Gyimes Palánca. Vissza. 
Szv. 
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Szv. Tvszsz. Vv. Vv. Tnni. Szv. Szv. Szv. 

B802 8804 , 8864 8812 8811 8863 8(01135 880» 
III. l-lll. l-lll. 1 111. l-lll|l III l-lll 11 —111 

K» ! ) " ind Bpest k. pu. iNvár.1 át érk. 7!" 
«jno 

K» 
Briest k p. Arad át 153.1 Jli 1 .'14 12" l 'V' 1" 

ti"1 HM li" Kolozsvár (I2(i, |:I4> 101' li" 
1" 
ti"1 

8" 3"» Brassó 11341 8'" j r.vi li" 10"" 
6" 10" 12" 5« ind. Sepsiszentgyörgy (134) érk. 0» 12"' 42'1 8 " 

H0' 11*» 2M li" Tusnádnirdö 5" 10" 321 7 " 
8" 11" 3" ŢS. Tusnád 4&H I02» 3'" 7" 
8" 1203 3S* 7" Csikverebes 4" 10" 7" 
sM 12n 3'" 7" Csikszentsimon 4'-' 

4" 
íjt. 21- 7» 

H»« 12" 4" 7 " Csikszentimrc ;).">. sz. úrh. 
4'-' 
4" U-" t̂ft tí" 

8" 12" 4" H«. Csikszentkirály 4« 1,21 2" li1 ' 
8" 12" 4M 8«' „ Ksögödfúrdú ind. 
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3« !)" 

!)"• 
8 4 ' 
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9'2 12" 
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:)"•' 
!)" 
!)"• 
8 4 ' 

js 
•JUI 
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li26 

9» 
1" 
]U 

5» 
5» 9"' érk. 

ind. Madéfalva  lilfij ind. 
érk. 31" 8 " 

8" 
1" 
jtoi 

6 " 
(•>" 

! ) " ]>« 5'" Szépviz—Szentmihály 7M 1'» 5" 
CjM Ü" Ajmid 7-'» 1" 5" 

10'» 2" Lóvész 7" J tlB 5-K 

I0K OBI) Ţ83 (iyiniesfelsúluk e-"1 |.J<1 •V" 
10* 2" 7C. Uyiniesközéplok megálló «»" 12" 4"' 
10" qu 8 , ; 

„ (iyimesközépluk r>" 12" 44, 
1I"T 3"» érk. 

(iyimesközépluk 
ind. 5'J" 4'" 1I"T 

3" 
3» 

ind. 
érk. (lyinies 

Palánca 
erk. 
ind. 

10"' 
10"' 

Oda. Madéfalva Gyergyószentmiklós. Vissza. 
Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. 

8812 8914 8016 8011 8013 8015 
1 I. 111. 1—111. 1. III. 1 lll|l Illll 111 

4» ö!0 _ iid Bmmul t.D. 1.(126, mi 153.134.135) trk li" 1" — 

— — 8 M — Kolozsvár (120. 134, 135 ) 10M li" r," — 

51D 8J1 — Brassó 134. 135> l ' u fi" n r — 

— li'" 10" 12" „ Sepsiszentgyörgy (135) KI"5 4»ji 8l" — 

9" 2" 6"° ind. Madéfalvn érk. 7 " JWI 5" — 

— 9*-'' ti»» Csikrákos 7 " 5" — 

— 10" 22' 7 " Csikmadaras 7 " 12" 4». — 

— 1021 7 » Ksrczfaivn 7"' 12" 4" 
1012 3M 7 » Csikszentdomokos (;m 120" 4" — 

— il"" 3" 8" Marosfó (i" 11" 3" _ 
— l i T 1 4.:. 9" Vasláb 5" I0" •j.1,1 
— 12" 4" 9-' „ Tekeröpatak 5"' 10" 21'1 — 

— 4" 9" érk. tiyergy ószentiniklós ind. 5"" 10"' •ív. — 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomáaáru hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Yusut-utcza, 
a tramway elágazásánál) bel- és külföldi 

:: m á r v á n y b ó I faragtatok  és csiszoltatok :::: 

BŰTOH-M flRVftí  YliflPOKAT 
ÉS S Í R E M L É K E K E T 
Továbbá raktáron tartok: Uráuit, 
Sieuit, Labrador és Andesyt kemény 
közettl síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind elsó kézból a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zámfordului,  inert ez által nagy meg-

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

A Csíkszeredai Takarékpénztár 
közhirré teszi, hogy a kamat-
lábat I százalékkal julius hó 
l-étttl leszállította. = = 

Üaletem folyó  övi október bó 1-tól 
Kapu-utoa 46. n . alatt nyílik meg 

Van szerencsém u t. közönség b. 
tudomására lio/.ni, hogv Brassóban, 
Lensor 30. ssám alattidelglenesen 

SZŰCS/MŰHELYT 
nyitottam, hol kí/.árólag saját késiit-
menyü mindennemű nöi gallérok 
0>ouk) karmantyúk ţmuiYok), saórme, 
krlmmer éa saövet sapkák a legujabb 
diviit után a legolcsóbb áruk mellett 
kaphatók. 

l'py u fővárosban.  miut a kiíl-
földüii  szerzett tapasztalataim e tórcu 
ablmu a kellumgs helyzetbe juttatuak, 
hogy a legmesszebb metió izlésekuek 
a legpontosabban én legnagyobb iueg-
eléeudéare megreudeles utáu eleget 
luJok tonul. 

A leüt említetteken kívül készítek 
a lf£ujul>l)  Jivat utáu miuileniiemll 
ssőrme, nól és gyermek*kabátokat, 
figarók  és paletókat, egyszóval c 
sznkniáho/. tartozó összes c/.ikkeket 
leppvorsubban ponto* kiszolgálás és 
legolcsóbb árak melleit. 

l'gVHziutéu elvállalok bebalelé-
seket, prémeséseket, jaf  itáaokat éa 
átalakításokat 

Nálain vásárolt szőriueáruk díj-
mentesen tlsstlttatoak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
.5 fill  plitfro-szMcs. 
Vidéki megrendelőnek a leggyor-

«abban lesnek euköidlve. 

Sz. 94—1908. 
Meghivó. 

„Kölcsönpénztár, mint szövetkezet 
Békáson" cég 1908. Julius 31 én d. e. 
10 órától kezdődőleg saját hivatalos 
helyiségében megtartandó rendkívüli 
közgyűlésére a t. üzletrészesek azon 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ha-
tározat képtelenség esetén 1908. évi 
augusztus hó 14-én, az alábbi tárgyak 
fölött,  a megjelentek számára való tekiu-
tet nélkül fog  határozat hozatni. 

TÁKGYAK. 
1. Megnyitó és a szavazati jogok szám-

bavételére 3 tagu bizottság kiküldése. 
A jegyzőkönyv vezetésére éa 

hitelesítésére 3 tag kijelölése. 
3. Az igazgatóság választása. 
4. A felügyelő  bizottság választása. 
5. Vezérigazgató, könyvelő válasz-

tása. 
(i. Pénztárnok válusztása. 
7. Ksetle<fes  indítványok, 
üyergyóbókás, 1908. julius hó 0-án. 

Az igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Csikcsicsó község határában elve-

szett 2 drb piros pej ló, egyik 5 a má-
sik 8 éves, u nagyobbnak jobb hátulsó 
lába csuklón alul fehér,  a kisebbnek is-
mertetőjel nincs Feltalálás usetéii kérem 
alulírottal értesíteni. 

Csikcsicsó, 1908 julius 13-án. 
„ Péter Ádám. 

B T 7 » * « « » * « > « 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A t S A B I T A k T T E J K B É M , . . á s a I fees,  1 6 m . 

A & R A , S S V á J E t l f f  M K S É M S Z & F F A S £ e « l k ® t . - £ i l , 

A I Í B A B I V A I í T f E J K S É M  K S & C W P O B 4 e & I k e s . I Q Î I L 
hálása gyors és állandó. I)r. gróf  Hugounay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbór tinomi-
tásárü. :i szeplók 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 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szukérlók véleménye szerint a kevésbbé szép nó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat tiuumságotés ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is n leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egy forma  jóhatásu, a hölgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a kéaiitö: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENT6VÖRGYÜN-

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

4:1- r>2 

w 

I 

• • • H » » « » 

fflflB 

gőz - , HŐLÉtS ÉS gyÓgyFÜRPŐ A SZ0BÁBAN1 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
ar. 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 hófúrdök 

:: (góz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A készülék megtekinthető vétel-
kótelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanllás" szobagóztürdő-
készQlék egyedüli gyártója. 

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

A „Sanitás" szobafiirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- és höleg fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem <**továbbja. Kipróbált 
biztos hatású szer iialha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

^ / n v / n v ^ / n v m ^ i t v n v m i K T t v m ^ m i K / m i j-rt* Tt* TTV ir> <m/m>m'm'm>JT>'T!v'TŢ»/ţr»/Tt>.'Tt»'nv'̂  
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Hosszurovó Cement Födélcserép 

I r « í a : K a p u - a l e a i s . 

majdnem határtalan t a r t ó s B á g u , igen könnyű födóanyag,  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 r o d n : K a p u - n l e n 1 5 . 

Nyeaatott N s r o M s J t u t f  k t a y n y o a U | á b u , Cilkiaersdibta, ítíoa 




