
XX. évfolyam. Csíkszereda. 1908. julius 2 . szá. 

CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Kzeikcaztőség és kiadóhivatal: 
S a v o b o d a J ó s a e f  könyv- éa papír kereakedéae, 
hová a lap szellemi részét illető rniiideu közlemény, 
vulaiiiiiil hirdetések és előfizetési  dijak is kUldandűfi. 

Telefon  hívószám 2. — 

Egyet lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre lizelendŐ. 

PULULÓS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkint 
40 fillérért  közölteinek. 

Hegjelenik minden s s e r d á n . 
Előfisetési  ár: Kgész évre & kor. (Külföldre)  12 ko>. 

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

Kéiiratok nem adatnak vlaaia. 

Az uj ipartörvény.*) 
Ami Cseraegiuek a magyar büntető-

kódex volt, az Szterényioek az ipartör-
véDy: egy élet munkásságának koro-
nája, egy munkásélet tapasztalataiból 
elvont és közigazgatási és államférfiúi 
éleslátással csoportosított kincsestára a 
rendelkezéseknek, amelyek a mult és 
jelen viszonyainak ismeretéből merítve 
vannak hivatva a jövö alakulását irá-
nyítani. Az ipartörvénytervezet nem a 
kereskedelmi kormány müve, hanem 
Szterényi államtitkáré uki évtizedek óta 
dolgozik e nagy munkáján, s most mi-
előtt még valóságos törvényjavaslattá 
vált volna, mint tervezetet bocsátja köz-
kézre, hogy az érdekeltek megbírálják, 
megrostálják, anélkül, hogy magának 
a kormánynak presztízse, vagy politikai 
hiúsága szenvedhetne a kritika súlya 
alatt. Ez az eljárás szerény és okos és 
méltó magához a munkához, amely előt-
tünk fekszik  és csak helyesléssel talál 
kozliatik annak a nagy érdekkörnek az 
egyetemes nemzetgazdasági, valamint 
magánérdekeinek szempontjából is, a 
melynek megélhetési viszonyait van hi 
vatva szabályozni. 

Az ipartörvény megalkotásánál a 
legmesszebb menő óvatosság és elővi-
gyázat szükséges Egy büntetőtörvény-
tervezet megítélésére a jogászvilág van 
hivatva, s jóllehet a büntetőkódex s-'auk-
ciói a bűntettesek ellen irányulnak, azok-
nak véleményét nem kérdezik meg a 
törvényjavaslat elfogadása  előtt. Az ipar-
törvény létesítésénél azonban minden 
kinek, aki a törvény valamely szaka-
szaiban saját magára nézve következé-
sekkel járó rendelkezést lát, hozzászó-
lási joga van, mert nemzetgazdasági 
általános érdek, liogy az iparűzés a meg 
teremthető legjobb viszonyok között tör-
ténjék s liogy az ipartörvény biztos és 
méltányos alapot teremtseu nemcsak az 
iparűzés szabadságának, hanem tovább 
fejlődésének  is. Ehhez pedig minden 

• ) KZÍMI érdekes Ismertető cikket a tíudapcsti 
Hírlapból vcltnk át. 

érdekelt, ha még oly kis körben műkö-
dik is, legjobban tudja a magú tapasz-
talati és érdekanyngát demostrálni. Mi-
után pedig ezek az érdekek, valauieny-
nyinek jogossága mellett is ellentétesek, 
el lehetünk készülve rá, hogy ez ellen-
tétek méltányos összeegyeztetését és 
másrészt az ipari közbiztosságot célzó 
törvénytervezet sok oldalról éles és 
gyakran méltatlan kritikábzn fog  része 
sülni. Ez azonban nem von le e nagy-
szabású törvényalkotás érdeméből, sőt 
emeli az értékét az, liogy a koilifikátor 
maga is belátva a saját magit tévedhe-
tőségét és a nagy érdekeket, amelyek 
a törvényhez fűződnek,  maga veti odu 
javaslatát a bírálatnak, sót idegen nyel-
vekre lefordítva,  még a külföld  hozzá 
szólását is kihívja. 

Az egészben nyolcszáztizenhét sza-
kaszra terjedő törvénytervezetnek hatá-
rainkat meghaladó jelentőségű része az, 
amelyben u kormány belényul a munkás 
és munkaadó között való viszony úgy-
nevezett hatalmi kérdéseibe. Kétségte-
len, hogy a javaslat annyi száz más 
szakasza valamennyi igen súlyos és je-
lentékeny érdekeket érint de ez a rész 
nemcsak azért jelentős, mert az egész 
iparűzésben általános érdekű, liuueni 
azért is, mert a niunkásviszonyok leg-
ujnbbkori fejlődésével  kapcsolatban a 
boldogulásra való jogos törekvés bizo-
nyos beteges kinövéseket produkált, 
amelyek izgalombau tartják a munkâaţ 
és munkaadót egyaráut, s a melyeknek 
biztos kézzel való kioperálása, bár biz 
tosithatja a jövö egészséges fejlődését, 
de nem kerülheti el a veszedelmes seb-
láz föllépését. 

A javaslut rendelkezései megszün-
tetik, illetve büntető határozatokkal to 
rolják meg a hatalmi túlkapásokat ugy 
a munkásság, uiiut a munkaadók részé-
ről. A javaslat bizonyos megkötésekkel 
szabad teret enged a sztrájknak és ki 
zárásnuk, uiiut a munkakinálnt és ke-
reslet érdekköreinek összeütközésénél 
alkalmazásba kerülhető jogos eszközök-
nek, de a munkaadó és munkás gazda-

sági érdekharcát csak a közvetctlenül 
érdekeltekre korlátozza s azok cselekvő 
szabadságának megszorítását kizárja a 
törvényes lehetőségek közül. 

A sztrájkot és kizárást föltétlen  ti-
lulom alá veszi azokban uz üzemkörök-
ben, amelyekben a munkamegszüntetés 
lényeges közérdeket sért, így a köz-
világítási, vízvezetéki, hajózási, üzemek, 
tűzoltás és kórházi szolgálat keretében 
általános niuukaiuegszüntetés nem lehet. 
Egyéb üzemekben azonban csak a külső, 
küzvetetlenül nem érdekelt elemek be-
leszólását, uz úgynevezett hatalmi kér-
désnek bármely oldalról való érvénye-
sülését, vagy erre irányuló eszközök 
alkalmazását tiltja a javaslat. 

Erre a tervezet több pontja vonat-
kozik. Mindjárt uz 542. szakasz tiltja uz 
olyan megállapodásokat, amelyeknek 
célja a munkaadót az alkalmazott és az 
alkalmazottat a munkaadó inegválásztá-
sának jogában akadályozni vagy kor-
látozui, az 543. szakasz a szervezett 
kizárást tiltja, nevezetesen a munka-
adónak szabad kizárni, de más munka 
adókkal a kizárásra vonutkozólug meg-
állapodni nem szabad. V. 547. szakasz 
tiltja a sztrájk vagy kizárási megálla-
podásokra csábító fölhívást  akár szóban, 
akár írásban s az ilyen megállapodás-
hoz való csatlakozásra erőszakkal vagy 
fenyegetéssel  rábírni valakit. Az ily elő-
forduló  esetekben pedig nemcsak a tet-
tesek, de a részesek és felbujtók  is 
még az okozott kár egyetemleges meg 
térítésével is tartoznak. 

A büntető határozatok az ilyen ha-
talmaskodást, bármely oldalról kövessék 
is el, kihágásnak minősítik és két hóna-
pig terjedhető elzárással és hutszáz ko-
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújt-
ják. Ugyan e büntetést szabja a terve 
zet azokra, akik a munka megkezdé-
sének vagy folytatásának  inegakadályo 
zása céljából u munkások vagy munka-
adók lakása, tartózkodó helye vagy a 
műhely előtt csoportosulnak. 

E rendelkezéseken kívül a lerve 
zet még két uj intézményt is létesít a 

munkásérdekek javára: a munkaügyi 
választmányokat és munkáskamarákat. 
Ezeken kívül pedig kötelezővé teszi és 
szabályozza a békéltető és választott 
bírói eljárást és szervezi a döntő bíró-
ságokat, ez utóbbiakat azokra az üze-
mekre való vonatkozással, amelyekben 
a sztrájkot és kizárást tiltja a javaslat. 
A döntő biióság elnöké egy táblai el-
nök vagy tanácselnök, egyik bírája pe-
dig táblai biró lesz, akik az iparbiróság 
elnökével és az érdekelt munkások és 
munkaadók két-két küldöttjével egye-
temben héttagú tanácsban kötelezőleg 
ítélnek a uiuukaudó és munkásság kö-
zött fölmerült  vitás ügyben. 

Mindezekhez érdemlegesen hozzá-
szólni még korai volna, de a kereske-
delmi miniszter október első hetében 
fogja  a javaslatot az érdekeltek ankétje 
elé bocsátani, ugy hogy a javaslat még 
a tél folyamán  a parlament elé kerül-
hessen, addig pedig nyíltan megindulhat 
a vita a javaslat rendelkezéseinek egész 
tömegéről. Semmi kétség benne, hogy 
a javaslat bírálata minden oldalról szé-
les mederben és ucm is szenvedély 
nélkül fog  folyni.  Hogy mi marad meg 
belőle és mi fog  változni, az most az 
érdekeltségen áll, de akárhogyan kerül-
jön is a javaslat majdan a törvényhozás 
elé, tagadhatatlan, hogy Szterényi e 
nugy munkájával a legsokoldalúbb, leg-
mélyebbreható és nem idegen nyomo-
kon járó, hanem újításokban gazdag és 
mérsékletiben és merészségében egy-
aránt nagystílű törvényelőkészítő müvet 
ulkotott. 

Alakítsunk szinikeriiletet! 
Az a kulturális szempontból nagy-

fontosságú  akczió, melyet fenkölt  gou-
dolkozásu főispánunk  megindított és 
mely az erdélyi második szini kerület 
létesítését czélozza, a megvalósítás és 
sikeres befejezés  fordulójához  ért. 

Miután a csatlakozásra felhívott 
városok a létesítendő szini kerületbe 
való belépésüket bejelentették, főíspá-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
fiut  «a t4xa«Aalmi élat. 
(l'.i A fogantatás  percétől kezdve a sírig 

él :tz ember. Legalább azt mondják él. Fizi-
ológiailag él. Hogy táplálkozik, növekszik, léleg-
zik, anyagot cserél stb. mind-mind az életet 
bizonyítja Az anya testén kívül már önálló 
életet él. Már saját szükségleteit ösztön-
szerűleg kiválasztja; később tervszerűleg 
kielégíti, sót e célból még talán művelte is 
magát, még szellemi élvezeteket is keresett, 
mulatott, dolgozott, pihent, tanult és megint 
dolgozott csupán azért, hogy egyéni szükség-
letét kielégíthesse. Tagadhatatlan, hogy az élet 
céljában és eszközeiben ezzel elég könnyen van 
détiniálva. Élni, mert élni ösztön, dolgozni, mert 
az élhetésre szükséges: egybefoglalja,  kife-
jezi társadalmunk egy vastag rétegének, tör-
zsének, sót talán egészének életcélját. 

.Küzdeni az életért" ez a frázis  ad erkölcsi 
birsist ezeknek. Pedig tényleg nem az életért 
küzdenek. Az élet szép, kedves, tökéletes, mű-
vészi formájáért,  hanem csupán a kenyérért. 
Kzeknek aztán nem is szép az élet, nem kelle-
mes, elveszítik legtöbbször életkedvüket. Vajmi 
kevesen vannak a kjk az életet művészi objek-
tumként fogják  fel.  Kletművésznek lenni nehéz. 
Kölötte nehéz és a hétköznapit jóval megha-
ladó gondolkodást kíván. Művészi igaz életet 
élni más nem is tehette volna csak Krisztus. Ugy 
élni, mint ember azt csak Isten tehette, a gö-
rögök istenei pedig, mint emberek éltek. 

Nincs az ilyen tökéletes, igaz életnek Bok 
praktikus értelme; haszna. Egyénileg nagyon 
kevés. Hamar nz ember nyakába akad az élet 
az a másik, az anyagias, az a sivár, az amit 

nehéznek mondanak. Nagy anyagi függetlenség 
kelleuc ehhez. Hogy nz ember életében 
hazugság ne legyen, még többre — egész inás 
környezetre, világra lenne szüksége. Igaz, eszté-
tikailag azép életet Krisztuson kiviil csak me-
sében találnánk, de ott Be a valódit, mert a 
költő és ember telve hazugsággal, ó se tud 
ilyet kigondolni. 

Ilyen életre, a melyik u reális életet szá-
mításon teljesen kívül hagyja, melyik az élet 
gondjával vajmi keveset törődik, hanem otlet-
szerüleg él, nem is való a XX. sz. embere. 
De viszont az ösztönszerű élet, mely ki sein lát-
szik a hétköznapisúgból, inely.iek két eseménye 
van, születünk és meghalunk B e két butár 
között — mint a sárguló gabona között szaladó 
nyúl, — nem is látszik, csak a mesgyén tűnik 
fel.  hogy a biztos halálnak szaladjon és gabona 
helyett is sokszor Bziveaen keres gyomus giz -
gazos ugart is, csnk ki ne lássák belőle — az 
ilyen élet sem méltó a huinosapienshez. 

Kgyénibb életet élni a társadalom korlát-
jain belől, jobban mondva: a társadalom tör-
vényeit átalakítani nz egyéni életűek megfe-
lelően, tágítani a korlátokat, hogy az egyéniség 
és társadalom öszhangja tökéletesebb legyen: 
lehet egy kultur embernek életcélja. 

Az ösztönszerű életű a társadalomnak egy 
önludatlan tagja, ki tesz-vesz, mert másoktól 
is ugy látta, de nem gondolja, hogy talán ugy 
is tehetne, mint még előtte senki. Az ilyen 
ember társadalmunkra nem az a bizonyos, hasz-
nos kerék, mely megteszi útját Baját tengelye 
körül és más kereteket is forgásba  hoz, nem 
csak saját forgását  végzi el pontosan. Az egyéni 
élet éló ember — vármegyénkben nem is akad 
egy sem — sem hasznos a társadnlomra, leg-

több zűr összeütközésbe jön vele, felforgatja 
rendjét, anélkül, liogy rendezni tudna, vagy 
jobbat csinálhatna a régi helyett. 

I)e a két szélsőség között ott van egy 
másik élet, mely öntudatos, mely hasznúra van 
az egyének és társadalmi rendnek. Mely köze-
lebb hozza a két határt, melyet nevezhetünk, 
társadalmi életnek. 

Világosabban: alamizsnát adni, hogy má 
son segítsek, neiu hogy magamnak megnyug-
vást okozzak, vagy hogy más lássa, hogy én 
adok; tanítani inast, hogy tudjon, nem hogy 
tudatlanságát éreztessék vele, vagy tudósnak 
tartson engemet; anyagi előnyöket nyújtani, 
nem hogy letötelezzek vele másokat, vágy-
tönkre tegyek, hanem hogy alkalmusubb módott 
nyújtsak az élethez. 

Ha a társadalmi életnek ilyen felfogása 
vezetné a közélet embereit, nemcsak tlieore-
tikus baszna volna, hanem praktikus is. 

A jótékonyság npostolai, a pénzemberek, 
tanárok, ügyvédek, orvosok kötelesség teljesí-
tésüknek uj rugóit ismernék lel, mely reális 
és ideális egyszesmind. A felvilágosodás  embe-
réhez az ilyen élet talál, mely önzó, egyéni 
ugyan — neiu BZÓ valódi értelmében — de 
mérsékli, szabályozza, irányítja a társadalom 
szeretete. 

Ez Bzebb, mint a keresztény társadalom 
rendje, mert nem az önzés az alapja. A jót nem 
azért teszem, inert megnyugvást okoz, haneiu 
önmagáért, mert jó! 

Az ilyen életet éló haszna kerék a tár-
sadalom gépjében. Erő átviteli szerepe van. 
Dolgozik és dolgoztat. Sót a gyengével is dol-
goztat. Azt is megmutatja, hogyan kell dolgozni 
— és ó maga tudja, liogy miért dolgozik. Dol-
gozik első Borban a saját, de ugyan olyan 
mértékben a kör hasznára. 

A nomád ember csak a saját, a fóldmi-
velö már a sajátén kiviil a családja auyagi 
boldogulásán, u kultur ember ínég egy nagy 
közöuséguek a társadalomnak is dolgozik. Nem 
a politikai tagoltságot nevezzük társadalomnak. 
Azt nemzetnek nevezzük. Erő forrását  azonban 
a társadalom adja. Miudeuki adót fizet,  hogy 
az államhatalom, a hivatalos, a rideg, a kifelé 
képviselő, mely az effektív  erővel rendelkezik 
— fennállhasson. 

A társadalmi élet összefügg  a politikával. 
Alig lehet szétválasztani. Itt nem a hatalom 
az erő, az erő a halalom. Amott az állásnak 
van tekintélye — itt a tekintély jut álláshoz. 
Az a bürokratizmus utján cselokszik, ez az 
egyesek utján közvetlenül. Ennek végrehajló 
szerve az egyed. Kppen azért kellene Bzervezni 
társadalmunkat jobban, hogy az összműködés 
eredményesebb legyen. Ks századunkban a 
közélet súlypontját a politikai küzdőtérül a 
társadalmira kell áthelyezni. Bölcaészet, iroda-
lom, tudomány minden a szocializmus szolgá-
latában áll. 

Ks Csikmegye e munkásságból ne vegye 
ki részét ¥ Ut a kenyéririgység klassikus föld-
jén is talajt fog  verni a szocializmus. Melyik ¥ 
a tudományos ¥ akkor jól jártunk. De ha a 
gy akorlati, a foradalmi  előzi meg azt, akkor 
vége az egész Csik székelységének. Akkor kiván-
dorol minden valamire való ember és Magyar-
ország keleti határa a Hargita lesz. Ha nem 
is politikailag, de társadalmilag igen, mert a 
közös gyülölségben a küzdők egyenként hagy-
ják el a csatatért és könnyű szerrel lép 
helyükbe a jövevény, melyről nem lehet tudni, 
hogy oláh-e, zsidó-e, kozmopolita-e, vagy ép-
pen anarkista¥! 



Julius . c s í k i l a p o k . m. 

nunlc hozzálátott a kerület szervezeti 
szabályainak az elkészítéséhez. A javas-
lat a napokban elkészült, azt főispá-
nunk tanulmányozás és megvitatás czél-
jából Csíkszereda, Pogaras, Oyergyó-
Srentmikiós,Kézdivásárhely,NagyeDyed, 
Sepsiszentgyörgy és Szászrégen váro-
sok polgármestereinek és Kovászna 
fürdőhely  főszolgabírójának  beküldötte 
és nevezetteket folyó  évi augusztus hó 
15-ére közös értekezletre TusnádfOrdöre 
meghívta. 

Ezen értekezletnek — melyen Fes-
tetich Andor, a vidéki színészet orszá-
gos felügyelője  is meg fog  jelenni — 
az lesz most már a feladata,  hogy a 
végérvényesen megállapított szervezeti 
szabályokat elfogadja,  az erdélyi má-
Bodik szini kerületet megalakultnak ki 
mondja és a szinikerület jövő évi szini 
évadjának ellátásáról gondoskodjék. 

A nagy gonddal és szakértelemmel 
elkészített szervezeti szabályok követ-
kezőképen szólanak: 

1. §. Csíkszereda, Fogaras, Üyergyó-
Bzentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Nagy-
enyed, Sepsi-Szentgyörgy, Szászrégen városok 
színészetük rendszeresítése és színvonalának 
emelése érdekében, önkéntesen szövetkezve, 
megalkotják az .Erdélyrészi második szini-
kerülef-et. 

2. g. Ezenkívül tagja lehet ezen színi-
kerületnek a magyar korona országai erdélyi 
részének bármely városa vagy községe. 

3. g. A síinikeriilethen a tagokat a város 
vagy község (képviselőtestület) által kiküldött 
egyén képviseli. 

E tekintetben a kiküldő hely közönsége 
korlátozásnak alávetve nincs, csak a kiküldött 
nevét és czimét a kerület elnökének bejelen-
teni köteles. 

4. A tagfelvételt  a kerUleti szinügyi vá-
lasztmány szótöbbséggel dönti el. 

5. J. .Az Erdélyi második szinikerUlef-
szervei 

a) a kerUleti választmány, 
b) a helyi szinügyi bizottság, 
c) a szinikerület választmányának elnöke. 
d) a szinikerületi titkár. 
6. §. A kerületi választmány a város 

(közBég) tagoknak a 3. §-ban megirt képvise-
lőiből áll. 

7. §. Hatásköre a következő: 
a) Megállapítja az egyes állomáshelyek 

szini évadját 
b) Megállapítja a kerUlet színészetének 

ellátása czéljából az elnök által közhírré teendő 
pályázat feltételeit  és különösen megállapítja 
előre pályázat alapján a megválasztott szín-
igazgatóval a szerződés feltételeit  és érvényes-
ségi idő tartamát 

A pályázati feltételek  megállapításánál 
azonban Jelen szervezeti szabályok rendelke-
zéseitől el nem térhet 

c) megállapítja a pályázatban kitűzött 
Időtartamra a beérkezett pályázók közül a ke-
rület színészetét ellátó színigazgatót. 

dj Átvizsgálja legkésőbb minden év augusz-
tus 20-ig megtartandó választmányi ülésen a 
szerződésben álló színigazgató műsorát. Joga 
van abból törülni, a műsorban benn nem fog-
lalt darabokat felvétetni. 

e) megvizsgálja ugyanezen ülésen, hogy 
a következő szini évre a színigazgató által 
szerződtetett erők általában a kerület igé-
nyeinek megfelelnek-e  és hogy a színész, va-
lamint a zenekari Bzemélyzet minősége tekin-
tetében a színigazgató a pályázati feltételeket 
megtartotta-e? Joga van az igazgatót kötelezni, 
hogy a névsor szerint bemutatót társulatot 
egészítse ki éa megszabja a pótlandó erő mi-
nőségét 

f)  Joga van kötelezni az igazgatót, hogy 
ugy a színi, mint a zenekari személyzet 
bármely közbotrányt okozó tagját azonnal bo-
csássa el. 

8. g. Minden állomáshely kiküldött kép-
viselője a kerületi bizottság gyűlésen egy sza-
vazattal bir. 

Joga van a kiküldöttön kívül az állomás-
hely közigazgatási hatósága fejének  (polgár-
mester, főszolgabíró)  a kerületi bizottsági gyű-
lésen megjelenni, bármit indítványozni, de sza-
vazati joggal csak ugy bír, ha ő egyúttal ki-
küldött is, vagy nem kiküldött ugyan, de az 
állomás helységéről egyedül jelent meg. 

Joga van kiküldöttnek maga helyett bár-
kit te|)es jogkörrel megbízni. A megbízás az 
elnöknek legkésőbb a gyűlés megnyitásáig 
Írásban bejelentendő. 

A kerületi bizottság egyszerű szótöbbség-
gel hozza határozatait Szavazat egyenlőség 
esetén az elnök dönt 

A hozott határozatok az állomáshelyekre 
és a színigazgatóra kötelezők és az utóbbira 
még akkor is, ha ez által a kerületi választ-
mánynyal kötött szerződése módosul, a válto-
zás azonban az anyagiakra ki nem terjedhet. 

9. g. A színigazgató meghívandó a ke 
rMati bizottság mindazon gyűléseire, melynek 
tárgysorozata a 7. g. d) e) és f)  pontjait érinti. 
Ilyen esetben a színigazgató a bizottság által 
meghallgatandó, előterjesztései jegyzőkönyvre 

veendők, azonban az igazgató sem a tanács-
kozásban, sem a határozathozatalban reszt 
nem vehet. , 

Távolléte azonban a határozathozatalt 
nem akadályozhatja. 

10. g. A 7. S f)  pontjában foglalt  hatá-
rozat hozatala elótt joga vau ugy az igazga-
tónak, mint a kizárbi kért színházi vagy zene-
kari tagnak akár a választmányi elnökhöz, 
akár közvetlenül • kerületi választmányhoz 
előterjesztést tennil e végből a kizárandó tag 
a színigazgató utján a gyűlés határnapjáról 
értesítendő. Az elöltejesztéa azóval vagy írás-
ban történhetik, A kerületi gyűlés azonban 
előterjesztés hiányában is határozhat, 

11. g Érvényes határozathozatalhoz az 
elnökön klvűl 4 kiküldött jelenléte szükséges. 

12. g. A kerliletl választmányi Uléa fel-
váltva, más és más helyen tartnndó. Tartható 
azonban a kerületet alkotó állomáshelyeken 
kjvül is. Minden ülésen a jövö ülés helye 
raeghatároznpdó éli oly esetben, ha a sorra 
következő állomáshely közlekedési szempont-
ból n kerületj választmányi Ülés tartá-
sára nem alkplmils, ugy a következő ülés 
helyéül a kerületi választmány SBÓföbbaéggel 
más helyet Jelölhet meg. fiz  a kihagyás azon-
ban esetról-eBetre határozandó el, 

Oly esetekbep pedig, melyeknél a ke-
rületi választmány csupán egy állomáshelynek 
ügyében jár el: ja választmányi ülés ezen 
állomáshelyen tartandó meg. 

13. (f.  A kerl'letj választmányi H'ést nz 
elnök hívja egy hü és pedig minden évben 
legalább egyszer É|B legalább augusztus 20 ig. 
Ez a rendes évi Illés, 

Szükséghez képest több Ülés Is tarthutó 
és az elnök köteles az ülést a kerülethez 
tartozó bármely állomáshely kívánságára és 
bármikor összehiviii. 

14. JJ. Az üllőre szóló meghívók rend-
szerint lo nappal előbb pQstaj uton külden-
dők szét tárgysorozatokkal együtt, 

Sürgős esetbt'U azouban e 15 napi határ-
idő betartása nemj kötelező. 

15. g Inditvinyok nz ülés elölt 5 nap-
pal bejelentendók. A bejelentett indítványok 
mint póttárgysorozat az ülés tagjaival postai 
U t o n haladéktalant I közlendók. 

A meghívók és póttárgysorozat iniodig 
az állomáshely kö; .Igazgatási hatóságának fe-
jéhez (polgármester, főszolgabíró)  küldendők, 

16. g. Abban nz évben, melyben ujabb 
pályázat hirdetése szükséges, a feltételek  meg-
szabása czéljából legkéBóbb az év február  hó 
végéig ülés tartandó és legkésőbb ez év ju-
nius havában tartandó évi rendes ülésen a 
pályázat felett  dönteni kell. Ily esetben ez 
évi rendes Illés ptm augusztus 20-ig, hauem 
juniuB végéig tartandó meg. 

17. g. MÍDdep állomáshely színUgyi bi-
zottságot létesít á Bziupártoló közönség ke-
beléből. I 

Ez a helyi bizottság a 7. g. a), b) és c) 
pontjában a kerületi bizottságnak fentartott 
jogkörön kivűl saját szinügyi kéréseit tárgyal-
hatja, minden kétesben álláspontot foglalhat 
és határozhat; dej állásfoglalása,  tárgyalatai 

határozatai cíupán saját állomáshelyét 
érinthetik. Többek! között joga van az egyes 
állomáshelyek közönségének a színigazgatóval 
kötött és a inüsoita vagy a személyzetre vo 
natkozó szerződés [ bármely pontjától, vagy a 
kerUleti bizottságiak a 7. g. d) éa e) pontjai 
alapján hozott határozat bármely intézkedésé-
től eltekinteni, amennyiben ebbe a színigaz-
gató is beleegyezik. 

Ezen engedmény azonban kizárólag az 
engedményt tevő állomáshely közönségét érinti 
B más állomáshelyet nem kötelez s egyik 
állomáshely ilyen engedménye daczára minden 
más állomáshely közönsége a Baját szini évad-
jában ugy a szerződés, mint a kerUleti vá-
lasztmánynak a 7. dj és e) pontja alapján 
hozott, határozata pontos teljesítését követel-
heti. Általában korlátlan hatásköre van, csuk 
jelen Bzabályzatlal éa a színigazgatóval kötött 
szerződés batározmányaivul nein tehet ellenkező 
intézkedést 

A kerUleti választmányhoz előterjesz-
tést tehet. 

Kerületi gyűlés összehívását kívánhatja 
és véleménye állomáshelye azini évadjának 
megállapításánál meghallgatandó. A helyi bizott-
ság ezen véleményét az állomáshely kiküldöttje 
a kerUleti bizottság gyűlésén előterjeszti. 

18. g. A helyi bizottság eszközli ki az 
igazgató réBzére az állomáshely (község, vá-
ros) által nyújtandó segélyt vagy kedvez-
ményt Kötelessége a helyi közigazgatás feje 
utján a kerUlet elnökének minden segélyezést 
vagy nyújtandó kedvezményt előre bejelen-
teni, és pedig oly időben, bogy a segélyezés 
vagy kedvezmény módja még a pályázati hir-
detményben közzétehető legyen. 

19. §. Amely állomáshelyen helyi szin-
ügyi bizottság nem létesült, ott ennek batás-
köiét az állomáshely közigazgatási hatóságá-
nak feje  (polgármester, főszolgabíró)  tölti be. 

20. §. A helyi bizottság intézkedése ellen 
joga van az igazgatónak a választmányi el-
nökhöz előterjesztést tenni, ki sürgős esetben 
külön e czélra összehívott kerUleti választ-
mányi ülés elbírálása alá bocsátja a kérést. 

Ezen a gyűlésen az intézkedő helyi ha-
tóság képviselete jelen szabályzat 8. és 8. 
g-ai szerint történik. 

A kerUleti választmány az Igazgató elő-
terjesztésére megállapítja, bogy a helyi szin-

ügyi bizottság intézkedése, vagy határozata 
Jelen szabályzatba vagy a szerződésbe Üt-
közik. 

Ez esetben az igazgató kártérítési igé-
nyét uz Erdélyi II. Szinikerülettől elhárította, 
valamint nincs kártérítési igénye az igazgató-
nak az Erdélyi II. Szinikerület ellen, ha vala-
mely helyi bizotcság intézkedése ellen előter-
jesztéssel nem élt. Nincs joga azonban a helyi 
szinügyi bizottság intézkedését vagy határo-
zatát megváltoztatni. 

Jelen szakasz rendelkezése a helyi bi 
zottsiig állomáshelyének vagy a színigazgató-
nak kártérítési igényét, illetve kötelezettségét 
nem érinti, 

21. §. A kerUleti bizottság magának szó-
többséggel elnököt választ jelen szabályzat 
érvényességi idejére. 

Elnök csak a kerülethez tartozó vala-
melyik állomáshelyen lakó egyén lehet. Az elnftk 

b ) képviseli az Erdélyi II. Szjníkerűletet, 
A; hívja össze a közgyűlést, 

. p) elnököl á közgyűlésen, hol azonban 
csuk szavazategyenlőség esetén szavalhat, 

d)  gyakorolja általáu a jelen szabályzat 
más Ş-aiban megirt jogokat, nevezetesen a 
pályázati hirdetmény kiírását. 

Akadályoztatása esetén a titkár helyet-
tesíti, kl azouban kerUleti választmányi gyű-
lésen nem elnökölhet, hanem ilyenkor a leg-
idősebb kiküldött elnököl, 

§. A titkárt a kerületi válusztmány 
gyUJése választja jelen szabályzat érvényes-
ségi idejére. 

Titkárul csak az elnök lakóhelyén lakó 
egyén választható meg. 

A titkár kötelessége a közgyűléseken az 
előadói tisztet ellátni, a kerület irattárát ke-
zelni s általában minden folyó  Ügyet elintézni. 
A kiadmányokat az elnök akadályoztatás ese-
tén a titkár irja alá. 

23. A szjni kerületbe tömörUlt váro-
sok színhazaikat, színköreiket éa más színházi 
előadások czéljnira szolgáló és alkalmas he-
lyiségeket csak n szerződtetett kerUleti szín-
igazgatónak eugedhetik át és más Bzintarsu-
latnak helyhatósági engedélyt nem adhatnak. 

24. g. A kiküldöttek költségeit a kiküldő 
állomáshelyek viselik. 

A kerületi választmány írásbeli munká-
jainak költségeit uz állomáshelyek közösen és 
egyenlő arányban fedezik  az évi rendes köz 
gyUlés által megállapított költségvetés szerint 

25. g. A BzInikerUletből valamely állomás-
hely csak ugy léphet ki, ha ezen szabályzat 
2ü. g-a szerinti érvényességi időnek letelte 
elótt legalább hat hónappal bejelenti kilépé-
sét a kerUleti választmáuy elnökénél. 

26. §. Az 1. Şj ban megjelölt városok ezen 
szövetsége tart a megalakulástól, illetőleg 
ezen szabályzat elfogadásától  1912. év szep-
tember 1. napjáig, azonban 1912. év 1. nap-
ján sem szűnik meg e szövetség, ha annak 
fentartágát  az érdekelt állomáshelyek legké-
sőbb 1912. évi mórczius 1-éig elhatározzák. 
A további időtartam 1912. év szeptember l-töi 
számítandó további 3 év, 

A Bzövetség ujabb fentartása  minden há-
rom évi időszak utolBÓ esztendejének márczius 
hó 1-éig hasonló módon határozaudó ol. 

Értesítők. 
ií. 

A tanév lefolyásáról  a következő adatok 
nyújtanak képet. Az év megnyitása Bzeptember 
5-én volt s a tanítás — a szUnnapok kivéte-
lével — junius 12-ig tartott. Az évvégi vizs-
gálatok juuius 11—25 napjain voltak, nz év 
elején javitóvizsgálatra jelentkezeti 59 tauuló 
közül 48 tette le sikeresen a vizsgát. Kelvételi 
vizsgát egy tanuló tett sikereBen, 

A tanári knrbau a mult évben Is több 
változás történt. Csikvármegye kir. tanfelügye-
lőjévé kinevezett dr Balló István helyébe 
StojberOttót rendes, az állami szolgálatba lépett 
Veszprémi Dezső helyébe Márton Istvánt és a 
Székely-udvarhelyre elhelyezett Szabó János 
helyébe Rés Jánost helyettes tanároknak ne-
vezte ki a főtanhntóság. 

A tanári testület az év folyamáu  16 érte-
kezletet tartott, melyeken kijelölte nz olvasmá-
nyokat és írásbeli dolgozatok anyagát, összeál-
lította a költségelőirányzatot, elbírálta a tanu-
lók tanulmányi előmenetelét s erkölcsi maga-
viseletét stb. 

A lefolyt  tanévben is igyekezett a testU 
let népszerű felolvasások  és előadások által 
közremunkálni a közműveltség színvonalának 
emeléBén. Ezen felolvasásait  a Csiksomlyói 
Jótékouy Nőegylet eBtélyein tartotta meg. Volt 
két felolvasás  éa egy szabadelőadáa három 
estélyen, amelyeket mindig Bzépszáinu közön-
ség ballgatott végig. EzenkivUl hat tanár a 
brassói 24-ik honvéd gyalogezred csíkszeredai 
zászlóalja altisztjeinek heteukint egy fél  órában 
tartott a hallgatók ismeretköréhez alkalmaz-
kodott előadast a magyar nyelvből, politikai 
földrajz-,  természetrajz-, számtan-, mértnn- és 
fizikai  földrajzból.  A tantestület a közművelő-
dés emelése szempontjából majd csak akkor 
fejthet  ki nagyobb muukásságot, ba nz intézet 
áthelyezése a nagyobb számú intelligens tár-
sadalommal biró Csíkszeredába megtörténik. 

A gimnázium és a vele kapcBolatoB két 
finevelő  intézet tanulmányi a egyéb Ügyeinek 
megvizsgálását a fótanhatóság  képviseletében 

Pál István t kanonok, igazgatótanácsi előadó, 
a vallás- és közöktatásűgyi minisztérium kép-
viseletében pedig Kuncz Elek tanker. kir. fő-
igazgató végezte. A vallás- és közoktatásügyi 
-miuiszterium külön meghívásából pedig dr 
Nagy Ernő kolozsvári egyetemi tanár a föld-
rajzi oktatás éB a történelmi oktatásnál a föld-
rajzi ismeretek ébrentartása eredményének 
megvizsgálása céljából tett az intézetben láto-
gatást. 

A fontosabb  rendeletek közül megemlít-
jük, hogy 1. eskóros tanuló csak mint magán-
tanuló folytathatja  tnnulmányait és 2. hogy a 
görög nyelvből érettségi vizsgát tevők csak 
szóbeli vizsgára kötelezhetők. 

Az Önképzőkör ülte ünnepeken kivűl az 
intézet ünnepet ült nov. 19-én Árpád honala-
pitónk halálának ezeréves, Szent Imre lig szü-
letésének kilencszázadon éB Árpádházi Szent 
Erzsébet születésének hétszázados évfordulója 
és április 8-án II. Rákóczy Ferenc és gróf 
Széchenyi István hnlátának évfordulója  alkal-
mából. 

A vallás-erkölcsi éa fegyelmi  állapot u 
lefolyt  tanévben jónak mondható. Vallási köte-
lességeiket pontosan teljesítették, A nagy böjt-
ben az ifjúság  két caoporthan lelkigyakorlatot 
tartott. Fegyelmi állapot tekintetében cBak egy 
súlyosabb eset fordult  elő, mely az illető elta-
nácsolását vonta maga után. 

Egészségi állapot tekintetében a viszo-
nyok nem voltak valami kedvezők. Hat halál-

' eseten kivűl több súlyos betegségi eset fordult 
' elő. Megdöbbentő tény, hogy a tanulók közt a 
gűmókór évről-évre jobban kezd terjedni. A 
mult évben Is hárman gümőkorbán (tüdővész) 
haltak el. 

Az intézet áthelyezésének ügye az érde-
kelt tényezők jóindulata a anyagi áldozatkész-
sége következtében immár megoldottnak tekint-
hető. Valószínű, hogy az építkezést már aa 
idén meg is kezdik. 

A beirt tanulók azáma 335. a vizsgát 
állottaké 304 volt. A vizsgát tett tanulók közül 
csikmegyei 271 volt; vallásra nézve pedig róm. 
kath. 291. Mint ezen intézetnél ritka dolog, 
megemlítendő, hogy egy tanuló oláh H egy 
német anyanyelvű volt. A szülök társadalmi 
állá nt tekintve legtöbb volt a kisbirtokos -110) 
és kisiparos (40). 

Tanulmányi előmenetel tekintetében min-
den tárgyból jeles 20 tfrő'M,  jó 58 (19"/o), 
elégséges 149 (49°/u), egy tárgyból elégtelen 
36 (11 9°/,), két éB több tárgyból elégtelen 41 
(13"ü"/«).-Erkölesi viselet tekintetében jó 23tí 
(78 5°/0) és szabályszerű 65 $|-5»/oi. 

Az érettségi vizsgálatra jelentkezett 15 
tanuló közül BÍkeresen vizsgázott 12, 3 pedig 
javitóvizsgálatra utasíttatott. A vizsgálaton dr 
Szamosi János udvari tanácsom, egyetemi tanár 
elnökölt, a státust Mikó Bálint v. b. t. t., főren-
diházi tag képviselte. 

Egész tandíjmentes 37, féltandijmentes 
52 volt. Ez utóbbiak közül 7-en tandíjmentes-
ségüket a második félévre  elvesztették. Három 
ösztöndíjas tanuló 440 K- segélyt élvezett. Az 
internátusi segélyalapból 6 tanuló 300 kor.-át, 
a vármegyei lóbeszerzési huszáralapból 7 tanuló 
négyszáz koronát kapott segélyül. Az er-
délyi róm. kath. tanulmányi alapból jutaimi 
célra évenként kiutalni Bzokott 80 kor. összeg-
ből 29 tanuló kapott egy-egy értékes könyvet. 
Az erdélyi püspök 100 korona értékű könyvet 
ajándékozott a tanulók közt való szétosztásra, 
amelyből minden egyea tanuló a hittani vizsga 
végén kapott egy a Szent István Társulatnál 
megjelent népiratkát. Ezenkívül 28 tanuló egy-
egy értékes könyvet kapott A vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium két ifjúsági  müvet, a 
Földrajzi Társaság meg csillagászati térképet 
kUldött jutalom gyanánt. A mult évbeu is vol-
tak nemeB emberbarátok, akik a tanulóknak 
pénzbeli jutalmat juttattak. Igy T. Nagy Imre 
ny. felsőnépisk.  ig. és neje Orbán Brigitta el-
huuyt fiuk  emlékére .Nagy Dénes fillérei"  c. 
300 korona jutaimi alapítványt tettek. Ezen-
kivUl a mult tanévre is adtak 20 koronát ju-
taliui célra, melyet egy IV. osztályos jeles 
tanuló kapott. Még a következők adtak ily 
célra ajándékot: a Székely Egyesület 40, Konc 
István csiktusnádi plébános, Gecző Béla kir. 
törvényszéki biró, Király Mihály posta- és tá-
virótiszt és Pál Uábor igazgató 10—10. Csató 
János és dr Király Henrik tanár 20— 20, a 
csíkszeredai .Keddi asztaltársaság* 80 B a 
„Csomó asztaltársaság" 60 koronát A legjobb 
tornászok közül 15-ön elismerő okiratot s 4-en 
pénzbeli jutalmat is kaptak. 

A fineveló  intézetben 92 növendék lakott 
5G ulapitványos, 28 fizető  és 8 szolgálattevő. 
A tanulók házi nevelését 3 tanár vezette. Az 
iiitcmátusbau 79 tanuló lakott. 

Az I—III. o.-ba a beiratások nz év végén 
voltak. Javitó és pótlóvizsgák augusztus 3l-én 
felvételi  vizsgák Bzeptember 1—3. napjain lesz-
nek. Az értesítőben még a tandijmentességi 
szabályzatot közlik. Ego. 

(Folytatjuk.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Kállay Ubul Csikvár-

megye főispánja  családjával együtt julius 21-én 
Tusnádfűrdóre  költözött, ahol a nyárnak hátra-
levő részét fogja  tölteni. 

— Athélyeaóa. Hornung Gusztáv m. kir. 
erdogondnokot Olasz-Szepesibe erdógondnoki 
minőségben áthelyezték. 



Julius . c s í k i l a p o k . s m . 
— FAflgröaal  helyettea. A király Lá-

zár Kálmán gróf  dési kir. ügyészt a kolozsvári 
főügyészséghez  főügyészi  helyettessé kinevezte. 

— Áthelyezés. Oyergyószárhegyi Fülöp 
F. József  m. kir. állatorvos-gyakornokot a 
földmivelésügyi  miniszter Budapestről Qyergyó-
szentmiklósru helyezte át. 

— Kineveiés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Laurentzi Vilmos kassai főreál-
iskolai helyettes tanárt, a szentgotthárdi főgim-
náziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. 

— Varatt baleset Az Erdélvi Erdó-
ipar Készvénytársaság iparvasutján "a Musa-
telep mellett tekvó Halomtetőról a tizenhét 
megterhelt kocsikból álló vonat n lejtön meg-
szaladt. A vonat nyílsebesen rohant le a pá-
lyán és a völgyben a Benedek-hidat összetörte. 
A lokomotív áthaladt a hidon, a kocsik a pa-
takba zuhantak. A vonat személyzetének köz-
ben sikerült kiugrálni a kocsikból, ugy, hogy 
emberéletben nem történt kár. 

— Eljegyies. Lázár Dezső gyergyószent-
miklósi kereskedő julius 22-én eljegyezte Csiby 
Mariskát. 

— Biékely Társaságok köigyüléae. 
A Székely Társaságok Szövetsége uugusztus 
hó 24-én tartja Székelyudvarhelyen harmadik 
rendes közgyűlését. A szövetség közgyűlésével 
kapcsolatosan augusztuB 23-án tartják meg az 
erdélyrészi magyar újságírók is kongresszusu-
kat. Közgylllés után kirándulások lesznek a 
szomszédos fürdőkbe,  Korondra, Parajdra és 
Szovátára. 

— Beiratások. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnázium  1. osztályába eddig 08, a 11-oa 30 
s a Ill ba 30 tnnuló iratkozott be. Párhuzamos 
osztályra tehát a jövőben sem lesz szükség. 

— Jogán  majális. Gyergyőezentmik-
lóson, a niagas-bükk alján, laz alsó fűrésszel 
szemben), 1008. évi augusztus hó 2-án (vasár-
napi, a gyergyószentmiklósi Kossuth-szobor 
alap Javára jogász majálist rendeznek. Este a 
Laurentzi-szálló termeiben a majálist folytat-
ják. Belépó-dij: személyenként 2 korona, csu-
ládjegy 6 korona. 

— Kémenes Balaza járásbirósági írnok 
14 éves fia  vigyázatlanságból szíven lőtte ma-
gát Oyergyószentmikióson; életben maradásá-
hoz kevés a remény. 

— AB Országos Munkásvédő Szö-
vetség dr Nagy György országgyűlési képvi-
selőt ügyészévé választotta, azon munkásságá-
nak elismeréseűl, melyet a végrehajtási tör-
vény tárgyalásakor a kisgazdák érdekében ki-
fejtett. 

— Halálosai. Hardocz István kozmási 
plébános, folyó  évi julius hó 24-én, G5 éves 
korában meghalt. 

— Anna-bál. Folyó hó 25-én zajlott le 
a tusnádfürdói  Anna-bál. Különös kedvező kö-
rülmények játszottak közre, hogy ez az estély 
fényben,  erkölcsi és anyagi sikerben felülmúlja 
az eddigieket Nemcsak a fürdővendégek  vet-
tek részt teljes számban, hanem ott láttuk a 
szomszéd vármegyék előkelőségeit BÜrUbb cso-
portokban, mint az előző években. Az estélyen 
szépen volt képviselve vármegyénk is; meg-
jelent városunk iQusága tömegesen, olt láttuk 
továbbá a jelenleg Sepsiszentgyörgyön össz-
pontosított tiszti gárdát ugy, hogy az idei Anna-
bálon nem kellett panaszkodni a táncosok hiá-
nyáról. Az első négyest a hatalmas táncterem-
ben mintegy hatvan-hetven pár táncolt», ami 
egy mulatságon igen imponáló jelenség. Az 
estélyt Kozák Dávid sepsiszentgyörgyi kitűnő 
zenekara muzsikálta, mi nagyban hozzájárult 
a fesztelen  jókedv fokozásához.  A rendezés 
munkáját a vigalmi bizottság végezte, mond-
hatjuk a legnagyobb körültekintéssel és előre-
látással. Az estély a késő reggeli órákban ért 
véget. 

— Táno-estély. A csikszentmárton—cse-
kefalvi  nőegylet Csikszentmártonban, a Jakab 
Gyula-féle  vendéglói helyiség összes termeiben 
1907. évi uugusztus hó 8-án tánc-estélyt ren-
dez. Belépti-díj: személyjegy 1 korona 00 fillér, 
családjegy 4 korona. 

— Anna-bál Borsséken. Az abnormis 
Időjárás nem igen kedvez a fürdőző  közönség-
nek, annál kevésbbé a tulajdonosoknak. Külö-
nösen észlelhető ez olyan fürdőhelyeken,  melyek 
fekvésök  folytán  csekélyebb bómérsékkel bír-
nak. Ennek lehet tulajdonítani, hogy a máskor 
látogatott borszéki fürdő  az idén kevés számú 
fürilóvendéggel  bir. A vigalmi bizottság julius 
26-án a Remény vendéglő nagytermében Annu-
bált rendezett A fllrdővendégeket  pótolták a 
közelből megjelent családok, akik egy kellemes 
estély benyomásával hagyták oda, a reggeli 
órákban, a báltermet 

— Állami mének kiselejtezése A 
sepsiszentgyörgyi m. kir. állami méntelep méu-
anyagának osztályozása, illetve selejtezése 
Sepsiszentgyörgyön folyó  évi augusztus hó 3 án 
fog  megtartatni, mikor a méntelepnél kiselej-
tezett, tenyésztésre még használható mének 
mindjárt a helyszínén eladatnak. 

— A frelbergl  kivegsés. Julius 23-án 
reggel végezték ki a volt polgármester szép 
fiatal  leányát, Beier Grétét Freibergben, aki 
vőlegényét, Preszler főmérnököt  megju-ilkolta. 
Még az utolsó órákban is szájról-azájra járt a 
hír, hogy a lefejezés  el fog  maradni, mert 
Szászországban, széles körben nagy megütkö-
zést keit, hogy a vádlottnőt abban a hitben 
rúgatták, hogy nyilt vallomása által enyhébb 

szinben fogja  bűnét feltüntetni  és elhitették 
vele, hogy kegyelmet kap." Az igazságUgymi-
niszter két ízben is előterjesztést tett a király-
nak, de ez a polgármesterleány kivégzése mel-
lett djntött. 

— A keoskeméti barack piao, az idén 
szép tételekkel dicsekedhetik a viliig gyümölcs-
exportjai mellett. Mert csupán barackban ez 
ideig elszállítottak naponta 70—120 waggon 
barackot (ami megfelel  5-8 tehervonntnak i. 
De e mellett más gyümölcsből is nagy forgal-
mat csináltak. A gyümölcsöt a város határá-
linn lévő circa 18—2000 hold szőlőben elülte-
tett gyümölcsfa  szolgáltatja, melyet már éjfél-
kor villamos ivlámpákkal .megvilágított piacon 
ezrével árul nap-nap után a város minden rendű 
lakosa; mert az egyszerű kofa  mellett a mél-
tóságos asszony se rest kiállítani aruellé a né-
hány mázsa gyümölcs nellé, amelynek ára 
sokszor egy egész évi vlmpéuzét, sőt ennél 
sokkal is többet kihoz. -liac reggeli li óra-
kor már véget ér. Henii»si.. 120—150 helybeli 
s csaknem ennyi idegen kereskedő szedi (vá-
sárolja) a barackot és IUAS gyümölcsfélét, 
amelynek elcsomagolása 3 —4000 csomagoló 
asszonyt vesz igénybe. Néhol 10—20, de leg-
több helyen 00—70 csomagoló asszony is mű-
ködik, hogy mintaszerűen juttassa el a gyü-
mölcsöt a Berlin—Odessza közötti kontinensen. 

— Siketnémák fölvétele.  A siketné-
mák budapesti állami intézetben 30 uj növen-
dék számára van üresedés. Fölvesznek első-
sorban a székes fővárosban  és a szomszéd 
falvakban  élő siketnémn, részleges hallással és 
heszédképességgel biró gyermekeket. A sze-
génynorsuak eltartási és ulisegitséget nyernek 
nz intézettől. Másodsorban az ország távolabbi 
részeiből is fölvesznek  hasonló gyermekeket, 
ha eltartásuk diju egészben vagy részben biz-
tosíttatik. Pályázni lehet augusztus 5-ig. Ér-
deklődőknek díjtalanul küld fölvételi  nyomtat 
ványokat az intézet > VIII. ker. Mosonyí-utca 
8. szám. 

— Magyarok Lourdeaban. Hock Já-
nos országgyűlési képviselő, kőbányai plébános, 
zarándoklatot >ezet Lourdesba. A zarándoklat 
szeptember. 4-ikén indul és Mária születése 
napján fog  bevonulni Lourdesba. Innen a za-
rándokok Kómát is felkeresik,  hogy X. I'ius 
pápát aranymiséB jubileuma alkalmából üdvö-
zölhessék. A képviselő felkéri  azokat, akik őt 
ez uljábau elkísérni szándékoznak, hogy jelent-
kezésüket már most eszközöljék, mert később 
jelentkezéseket csak feltételesen  fogad  el a 
Budapest, IV., Galamb-utca 4. szám alatti ren-
dező bizottság. 

A középbirtokos osztály védelme. 
Sepsiszentgyörgyön a vármegyei törvényható-
sági bizottság Király Aladár alispán elnökle-
tével a napokbau ülést tartott, amelyen Béldi 
Pál vármegyei főjegyzőnek  fontos  inditváuyát 
tárgyalták. Az indítvány a középosztály védel-
méről és támogatásáról szól és a kormányhoz 
intézendő felirat  dolgában tesz javaslatot. A 
közgyűlés egyhangú helyesléssel elfogadta  az 
inditváuyt és feliratot  intézett a képviselőház-
hoz, valamint a társtörvényhatóságokhoz és a 
kormányhoz, amelyben részletesen kifejti  a 
középosztály megerősítésének szükségét. 

— Értesítés. Az eperjesi jogakadémián az 
190S—909. tanév l-ső telére a beiratósok 1908. szep-
tember 1 -tül 12-lg eszközleudők : uz I'lúüdú-sok szep-
tember lf>-án  veszill keztetüket. Utólagos felvételnek 
szopteinber 13—15. napjain csuk dékáni-, azután pe-
dig tanári-kari engedelylyel leliet helye. Akik jogi 
tanulmányaikat csak most fogják  kezdeni, azok az 
érettségi bizonyítványt, akik pedig az egyetemről, 
vagy már jogakudémiákról lépnek át, uzok csupán 
eddigi leczkekönyvüket tartoznak tf  beiratkozásnál 
felmutatni.  Azok az egyes önkéntesek, akik a tény-
leges katonai szolgálatukat folyó  évi szeptember hó 
végén fejezik  be, október I—8. napjain irutkozhutnak 
be. A vizsgálatok határidője szupt 1-től 15-ig terjed. 
A félévi  tandíj 50 kor. Evangélikus lelkészek, taná-
rok és tanítók tiai — tekintet nélkül vagyoni viszo-
nyaikra — minden további folyamodás  nélkül a tan-
díj felét  fizetik.  A jogakadémiai hallgatók vallásle-
lekczcli különbség nélkül részesülhetnek a t'olle-
gium kebrlében fennálló,  ujonuau épített s kényel-
mesen leiszereit tápiutézet kedvezményeiben ; ebéd-
és vacsoráért az elsó félévben  szept. 1-töl deczember 
31-ig 60 kor., csak ebédért 34 kor. üzetendő. Joglwll-
gatok havonként is beiratkozhatuuk. Az arra érde-
mesek igényt tarthatnak a Collegiuin által óvenkiut 
kiosztatni szokott ösztöndíjakra, valamint a szegény-
sorsuak tandíjmentességére, tápintézetidij elengedésre 
s a jelentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász Se-
gélv-Egylet" támogatására. A jogakadémiai iljusági-. 
valamint a collegiuini nagy könyvtár a hallgatóság 
rendelkezésére áll. A szünidóbeu mindennemű felvi-
lágosításokkal, levélbeli megkeresésre is, szivesen 
szolgál a jogakadémia igazgatósága. A tiszti ág. hltv. 
ev. egyliáz-kerület eperjesi ősi Collegiumának jog-
akademiáján, — a hazai ág. hitv. ev. egyház ez 
cgyetleu ilynemű tanintézetén uz 1907—WJB. tanév 
alatt a következő tanárok működtek: dr. Mikler Ká-
roly dékáu, dr. Krcky lstváu, dr. Flórán Károly, 
dr. Uorovitz Himon, dr. Obetkó Dezső, dr. Kaffay 
Ferencz (az 1. félévben),  dr. Kéz Mihály, dr. Szlávik 
Mátyás (rendes tanárok); dr. Horovitz Imre, dr. Má-
riássy Béla, dr. Sztehlo János (magánLanárok). Az 
elsó félévben  24 tantárgy 96 heti órában; a máso-
dik félévben  pedig 32 tantárgy 106 heti órában ada-
tott elő. A lauév alatt a jogakadémián összesen 329 
hallgató volt beírva, ugy hogy a hallgatóság létszámú 
tekiutetébeu ez a tanintézet a hazai tiz jogakadémia 
között a legeisik közé emelkedett. A hallgatók kö-
zött volt 1-só éves 85; tl-od éves 78; lll-ad éves 
82; lV-egévos 76: tanfolyam  hallgutásu nélkül mi-
niszlerl engedélylyel vizsgázott & Születési hely te-
kintetében volt: Sárosinegvel 47 : Zemlémvárraegyei 
52: tiömörvármegyel 23 r Nógrádvármegyel 21 ; Sze-
pesvármegyei 17; Szabolcsvármegyei 13; Pestvár-
megyei 10; Békés-. U ugvárinegyol 11—11; Abuuj-, 
Arva-, Torontáfvárinegyel  9—9; tíeregvármegyai 7 : 
Borsód-, Llptó-, Szatinarvárinegyei 6—ü; Arad-, Vesz-
préoi-, Bácsbodrogvárraegye 5~5 ; tíont-, Szoluok-, 
Vasvármegyei 4 -4 ; Bihar-, Heves-, Trencsén-, Usa-
nádvármegyei 3—3; Maramaros , Bars-, Hajdú-, Te-
PWS-, Nyltra-, Klakükütlő-, Krassó-Szörény-, AUó-

Fehérvármegyel 2—2; Baranya-, Fehér-, Pozsony-, 
Fogaras-, Brassó-, Sopron-, Hunyad-, Somogy-, Kö-
rtts-bclovár*. Ugocsa-. Besztezcze-Naszód-, Szilágy-, 
Maros-Tordavármogveí 1—1, A tanév alatt 43 jog-
hallgató kapott végbizonyítványt. A tanév folyamán 
95 első alapvizsgálat, 107 második alápvizsgálat, 39 
államtudományi és 12 jogtudományi államvlzsgálut 
tartatott. Az elsó alapvizsgálatot Kavalszky József 
és Nikelszkv Jenő, u második alapvizsgálatot Andra-
sovszky Béla és Párkányi Sándor lette le kitünte-
téssel. Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a 
segélyegylet támogatásában, tandij- és tápinlézoti-
dij elengedésében stb. Kzen a czimen a joghallgatók 
által élvezett kedvezmények összege a mult tanév 
alatt meghaladta 9000 kor.-t. Az akadémia ifjúság 
egyesületei : a jogászleslülct, segélyeg; ' turista-
egylet és vivó-cgyÍL't, élénk működés. íejtott. ki. 
mindezekről a részletes adatok a l'.ollegiuin PKrte-
silú-'.jétieu olviisliutók, melyet a Jogukailémia igaz-
gatósága 20 lill. levélbélyeg beküldése ellenében 
bárkinek készséggel megküld. A városban egészsé-
ges és nem drúgu lakások elengedő száminál álla-
nak rendelkezésre, az ifjúság  ellátása jutányos. Kpcr-
jes, 1908. junius haváhau. A Jogakadémia igazg. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A „Hermes" Magyar Általános Váltiütlet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tőzsde-

forgalomról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1908. julius 23-án. 

A nemzetközi politikai helyzet kedvezőt-
len megítélése még nz eddiginél is jobban 
fokozta  az összes európai és ezzel kapcsolat-
ban a budapesti értéktőzsde kedvetlenségét is 
nz elmúlt hét folyamán.  A mostani helyzetben 
egyébként a legcsekélyebb jelentőségű ked-
vezőtlen jelenséget is figyelemre  méltatják, 
hogy a spekuláczió, valamint az értékvásárló 
közönség teljes kedvetlenségét és tartózkodá-
sát, ugysziuteu az irányzutnak állandó gyen-
gülését iudokolják. A forgalom  úgyszólván tel-
jesen szünetel és nz árfolyamok  igen lényeg-
telen hullámzások mellett lemorzsolódnak. A 
hitelreszvények és a magyar koronajáradék 
arfolyama  gyengült, valamint a rimumurányi 
részvények is alacsonyabb árfolyamon  kerül-
tek forgalomba,  ami az alpesi részvények 
gyengülésével áll kapcsolatban. A helyi érté-
kek piaczán, nemkülönben a járadékokban is 
teljesen szünetelt az üzlet. 

Az üzlet pangása következtében jelenté-
kenyebb árfolyamváltozásokról  nem is tehe-
tünk jelentést. 

Gazdasági egyesületi ülés. 
A Csikvármegyei Gazdasági Egyesület 

igazgató választmánya 11108. évi julius 22-én 
Kecze Antal e. elniik vezetése alatt ülést tar-
tott, melyen Bálint Lajos, Incze Ignác, Bodó 
József,  Czikó Sânilor, Pal Gábor. Tompos Já-
nos és Lázár Miklós igazgató választmányi ta-
gok és titkár voltak jelen. 

A miniszteri rendeletek és leiratok tudo-
másul vétele után titkár bejelentette, hogy a 
sepsiszentgyörgyi Székely Kiállitásou az egye-
sület által nyert bronzérem megküldetett. 

Targyaltatotl Csíkszereda város helypénz-
dij szabályzata, mely kevés hozzáadással elfo-
gadtatott s annak megerősítése javaslatba ho-
zatott. 

A Magyar Gazdaszövetség a földet  vásá-
rolni és eladni óhajtók bejelentésére, az Erdélyi 
Gazdasági Egylet pedig az oláhországi legel-
tetés megszüntetése iránt a földmivelésügyi 
miniszterhez intézett felterjesztésének  pártolá-
sára hívta fel  az egyesületet. Előbbi felhívás 
az egyesületi közlönyben közzététetni határoz-
tatott s az eunek folytáu  beérkezendő bejelen-
tések auuak idején a szövetséggel közöltetni 
fognak,  mig az Erdélyi Gazdasági Egylet fel-
terjesztése hasonló értelmű felterjesztessel  pár-
toltatni határoztatott. 

A kir. állattenyésztési felügyelő  azon ér-
tesítésére, hogy folyó  évi ullatdijazásokra 1500 
korona államsegély áll rendelkezésre, a díja-
zások helyéül kaszonaltiz, Csikkoztnas, Csík-
madaras, Gyergyóalfalu  és Tölgyes köziégek 
jelöltettek ki azon fennhagyással,  hogy amennyi-
ben más községek időközben a díjazás helyé-
uek saját területükön való kitűzése iránt folya-
modnának, ezen kérések méltányos számba-
vétele mellett a hely megváltoztatasa, valamint 
a díjazások idejének és programjának megálla-
pítása elnökségre bízatott. 

A titkár által készített vármegyei szabály-
rendelet-tervezet a gazda és cseled közti jog-
viszony szabályozásáról pontonkiut letárgyal-
tatvau, a további intézkedések megtétele vegett 
a vármegye alispáujához beterjesztetni hatá-
roztatott. 

A vármegyei magánjavak igazgató tanácsa 
által a faiskola  kezelő tanitók részére enge-
délyezett 300 korona pályadíj a vármegyei fa-
iskola felügyelő  és a vizsgálatok megejtésére 
felkért  bizalmi férfiak  véleményes javaslata 
alapján hat faiskola  kezelőnek odaitéltetett és 
pedig a következő sorrendben: 

1. Kömény Gyula kozmási tanítónak; 
2. Gergely József  szentsimoni tanítónak; 
3. Palancz Sándor jenőfalvi  tanítónak; 
4. Demes Iguác mindszenti tanítónak; 
5. Pálosi Géza madarasi tanítónak; 
fi.  Ferencz József  karcfalvi  tanitónak. 
Végűi titkár előterjesztésére a folyó  év 

tavaszán kiosztott takarmányinagvak kiosztá-
sáról szóló kimutatás, mely szeriut 41 egye-
sületi tagnak kiosztott magvakért U32 korona 
35 fillér  a péuztárba befizettetett,  tudomásul 
vétetett 

Uj tagokul felvétettek  a csikvárdotfalvi 
Gazdakör rendes- és László István ditrói lakós 
évdgas tagul. 

773—908. Mbp. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

A Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztosító Pénztár igazgatóságának 1008. 
évi junuár hó 6-án 7. jkvi. szám alatt 
hozott határozata alapján pályázatot 
hirdetünk az ügyvezető-igazgatói állásra. 

Felhívjuk mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, miszerint keliően 
felszerelt  folyamodványaikat  a pénztár 
elnökségéhez 1908. évi jaliuB hó 
29 ik napj&nak déli 12 órájáig be-
nyújtani szíveskedjenek. Később érke-
zett folyamodványokat  figyelembe  nem 
veszünk. 

Ezen állásra csakis a mukásbizto-
sitási törvény és végrehajtási utasítás-
ban teljesen jártas és érettségit végzett 
magyar honosok pályázhatnak. 

Az ügyvezető-igazgató évi kezdő 
fizetése  2400 korona, mely 200 koronás 
havi részletekben utólagosan vehetők fel. 

Ez állás a végleges átszervezésig 
ideiglenesen lesz betöltve. A véglegesí-
tés az Országos Munkásbetegsegélyző 
és Balesetbiztosító Pénztár jóváhagyá-
sával történik. A javadalmazás is egy-
idejűleg fog  véglegesen megállapittatni. 

Működési körét az 1907. évi XIX. 
t.-cz. és ezzel kapcsolatos rendeletek 
szabják meg és mint ilyen, felelős  a 
pénztár ügyének pontos ellátásáért. 

A megválasztandó igazgató köteles 
egész munkásságát kizárólag a kerületi 
muukásbiztositó pénztár ügyeinek szen-
telni és különösen köteles a megálla-
pított hivatalos órákat pontosan betar-
tani és a személyzettel is betartatni. 

A választás 1908. évi julius hó 
30-ik napján délután 5 órakor a pénz-
tár gyülésterinében fog  megtartatni. 

Az eredményről a pályázók érte-
síttetni fognak. 

A megválasztott egyén köteles ál-
lását azonnal elfoglalni. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi ju-
lius hó 14-én. 

Szabó Jioos, |Verza tyezsA, 
titkár. (2-2) elnök. 

359—1908. vh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi V. 458/2. számú végzése következ-
tében dr Burg Hugó ügyvéd által képviselt 
Gazdasági Bank Készvénytársaság javára, Ja-
kab Ferencz és társai csíkszeredai lakós ellen 
2100 korona s jár. erejéig 1908 évi május hó 
19-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 3000 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: 1 drb motor gép nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  2I(X) ko-
rona tőkekövetelés, bíróilag már megállapított 
költségek erejéi Herczka Gyula zárgondnok la-
kásán Csíkszeredán leendő eszközlésére 1908. 
évi augusztus hó 17-lk napjának délutáni 
5 órája határidőül kitUzetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ni értelmében készpénz-
fizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi julius hó 
2fi  ik napján. 

Keresstes Gyula, 
klr. bir. végrehajtó. 

370—908. rki szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Alulírott rendőrkapitány kihirdeti, 
hogy Csíkszereda városnál a megüre-
sedő rendőrőrmesteri és több rendőri ál-
lás betöltendő lesz. 

Pályázni kívánókat felhívom,  hogy 
pályázati kérésüket folyó  hó 31-ig ad-
ják be. 

Megjegyeztetik, hogy a jelzett ál-
lásoknál élvezett eddigi javadalmazás 
javítása és nyugdíj igétiy megállapítása 
kilátásba helyeztetett és igy a rendőr-
ségi személyzet helyzete kedvezően ja-
vulni fog. 

Csikszereda, 1908. julius 18. 
Kov&cs János, 

1 - 2 readórkapUány. 



Julius . c s í k i l a p o k 3 . m. 

. A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE V I L M O S 
lllatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként és mindennemű 
arez- és kézápoló szorek. Gyógy- és 

= virágszappanok. - -
Az loda-sdsborszesz fölerakata. 
Fetrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az ószUlő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaol é« Stomatin fo«ápoló  szá-
rak a legjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állaadó hajápo-
láshoz aélkOltzhetetlen. — A Honey 

- Jelty a legjobb héiflnonitó. 
Vidéki Burtiltlnel lemoitoublni wkMlteliek. 

(1159—908. ai. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye közigatásánál nyug-
díjazás folytán  üresedésbe jött árvaszéki 
iktatói, továbbá a kászon-alcsiki járás 
főszolgabiróságánál  rendszeresített járási 
írnoki, valamint előléptetés folytán  ürese-
désbe jött két központi hivatalszolgai 
és végül esetleg időközben rendszeresí-
tendő fő-  és alispáni hajdúi állásokra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állásokkal egybekötött java-
dalmazások : 

a) Árvaszéki iktató fizetése  2000 
korona, lakbére 420 korona. 

b) Járási írnok fizetése  1400 ko-
rona, lakbére 300 korona. 

c) Mindkét hivatalszolga fizetése 
egyenkint 600 korona, lakbére 180 ko-
rona és rubaátalánya 60 korona. 

d)  Mindkét hajdúnak fizetése  egyen-
kint 600 korona, lakbére 180 korona 
és ruhaátalánya bo korona. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy az 1883. évi I. t.-cz. 19. és 33. 
§-aiban előirt képzettségüket s eddigi 
szolgálatukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt sajátkezüleg irt kérvényüket 
1908. évi augusztus hó 21-ig bezárólag 
nálam nyújtsák be, mert a később bé-
éi kező kérvények nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

Á pályázat mikénti benyújtására a 
125000—902. Um. számú rendelettel 
kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat 
4. és 5. §-aibau foglaltak  az irányadók. 

Csíkszereda, 1908. julius 16. 
Fejér Sándor, 

2—3 alispün. 

Üiletem folyó  évi október hó 1-töl 
Kapa-utca 46. •• alatt nyülk meg 

Van pzerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Brmaaóban, 
Lensor 28. Hám alatt Ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját kéialt-
ményü mludcnneniQ női gallérok 
(boab) karmantyúk (inufTok),  uŐrme, 
krimmer «'uh ssövet sapkák a legújabb 
dlvut után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók. 

Ugy a fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim c tércu 
abbaa a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő ízléseknek 
a Icgpontosubhau és legnagyobb meg-
elégedésre megrendcles után eleget 
tudok teuni. 

A íeut említetteken kívül készítek 
a legújabb divat után miudenuemü 
iiórme, női és gyermek-kabátokat, 
figarók  és paletókat, egyszóval c 
szakmához tartozó Ösuzes ezikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebélelé-
leket, p rémeiéieket, javításokat és 
átalakításokat 

Nálam vásárolt szórincáruk díj-
mentesen tiiitíttatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
47—6i pipcre-szücs. 

a 
Vidéki megrendeléiek a leggyor-

sabban lennek eiaköidlve. 

MOTORVEVÖK FIGYELMEBE! 

3771 — 1908. ki. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye felcsiki  járásához tar-
tózó Csikszenttamás nagyközségben a 
községi jegyzői állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

Javadalmazás: 1600 korona évi 
fizetés  100 korona lakbér és a magáu-
inunkálatokért szabályrendeletnek meg-
állapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy szabály-
szerűen felszerelt  folyamodványaikat  hoz 
zám folyó  évi augusztus bó 4-ig nyújt 
sák be. 

Határidő után érkező pályázatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

A választást Csikszenttamás község-
házánál folyó  évi augusztus hó 6-án 
délelőtt 10 órakor tartom meg. 

Csíkszereda, 1908. évi augusztus 
hó 2l-én. Becze Imre, 

1—2 főszolgabíró. 

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

Ajánlja ugy cséplési, mint nmlomiizemre kitű-
nően alkalmas. legegyszerűbb beii/.inlokomnhil-
jait, melyek Y. kei'., Yáczi-ut iJO. szám alatti 
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
::: üzemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
sierkezet! Rendkívül csekély benzinfogyasztás. 

13—14-éves flu  Is kezelheti I 
Árjegyzék ingyenI Olcsó árak részletfizetésre! 
Kétszáz ihii'iili elismerő levél a .Magyarorszá-

giul üzemben levő mutiirokníl! 

210—1908. végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az líisl. évi 
LX. t.-e. 102. S-a értelmében ezeunel közhírré 
teszi, hogy a csikszentniártoni kir. járásbíróság-
nak 1!K)."> évi Sp. 571—3. számú végzése kö-
vetkeztében Uészi-gh Lajos felvinci  ügyvéd által 
képviselt Márton Károly és neje cs.-szentgyürgyi 
lakosok javára odavaló Keresztes László s tár-
sai ellen 43 korona 20 fillér  s járulékai ere-
jéig 1905. évi október hó 31-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és llíliO 
koronára becsült követkoző ingóságok, u. m.: 

1. Keresztes Lászlónál: lovak, 
II. Keresztes Jánosnál: széna, és 

tehénborjuk, 
III. Keresztes Józsefnél  juhok és 
IV. Hákai Déliesnél: tehenek stb. nyilvá-

nos árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a csikszentniártoni kir. 

járásbíróság 1908. évi V. 203—1. számú vég-
zése folytán  Csikszenlgyürgy községben végre-
hajtást szenvedők lakásán 25 korona 80 lillér 
hátralékos tóke jár. behajtása iránt leeniló 
eszközlésére 1908. évi augusztus bó 7-ik 
napjának délutáni a órája határidőül ki 
tUzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in 
góságok ezen árveresén az 1881. évi LX. tör 
vényezik 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is cl fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felUlfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. S-a értelmében ezek 
jnvnra is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártonban, 1908. évi ju-
lius hó 23-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 529—J908. 1—-
kj. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentlélek községében az iskola 

előtti feljáró  kijavítása a vármegye alis-
pánjának 1276 -908. sz. rendeletével 
engedélyeztetvén, a munkálat kivitelé 
nek biztosítása céljából az 1908. évi 
augusztus 8-án d. e. 8 órakor Csikszent-
lélek községházánál szó- és Írásbeli zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Árlejtési összeg 1534 kor. 47 fill 
Felhivatnak vállalkozni óhajtók, 

hogy a munkálat elvállalására vonat-
kozó zárt ajánlataikat az árlejtés meg-
kezdése elótt az elöljárósághoz adják be. 

Az engedélyezett összeg 10" » a bá-
natpénz gyanánt a zárt ajánlathoz csú-
folandó,  vagy a szóbeli árlejtés meg-
kezdése előtt az elöljárósághoz leteendő. 

A szóban forgó  munkálatokra vo-
natkozó mllszaki munkálatok a csík-
mindszenti körjegyzői irodában a hivata-
los órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentlélek, 1908. julius 25. 
Veress Dénes s. k., 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a tramway elágazásánál) bel- és külföldi 
:::: m á r v á n y b ó 1 faragtatok  és csiszoltatok :::: 

BÚTOR-M ARVAHYItflPOKAT 

ÉS S Í R E M L É K E K E T 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienít, Labrador és Andesyt kemény 
közetü síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — Cgynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zámfordulni,  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 . 

I 

A hatalom és ártatlanság keverék M az 
& & B & S I V A l i ¥ ® l t K E Í M e . , ásft  I, % os, m í iL 
ALBJ, Sl&FEASÍ ás* l - fii. 
ÁJMA BJVAL.TEffiíKBÍáaC  Jí Q k & ¥ F Ö E £sa £ Mes. 5Q ü l , 

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

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

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

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

4; r>2 
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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 hőfürdók 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás* szobafiirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- és hőlég fürdőt  készítheti 
bárki, ö perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható é9 valamely szekrény mögé állitható. 

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

a „Sanitás" szobagózfürdö-
készűlék egyedüli gyártója. 

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

Hosszurovó Cement Födélcserép 
1— I H u M o Á m J L. — L 1 1 . - . . , • I 

I r o d a : Kapu-u lea 15. 

majdnem határtalan tartósságii, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D CEMEJSTT G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. M i i i i i i i i i i i m n m i i i 

Irodai: Kapu-ulcn 15. 

NyoaatoU Birobodi JÓIM/ könjTnyoadájábw, Ctikmradábta, 1808 




