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Nyílttéri cikkek soroukint 
40 fillérért  közöltetuek. 

Megjelenik minden a s e r d i n . 
EiófUetéai  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  11 kor. 

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

Kéziratok nem adatnak rlajaa 

Általános elégedetlenség. 
Lapunk hasábjain már több alka 

lommal kifejezést  adtunk annak u saj-
nálatra méltó dolognak, hogy a végre-
hajtási novella, amennyibén szentesítést 
nyer és igy életbe lép, előre nem 
látható, kiszámíthatatlan veszedelemnek 
lesz a kútforrása. 

Általános az elégedetlenség min-
denütt az országban. Már is néhol a 
kapzsibb és meggondolatlan hitelezők 
áldozata lett sok szegény kis iparos és 
munkás ember a noveila miatt. Ezeket 
a bajokat megszüntetendő, minden vala-
mire való embernek akcióba kellene 
lépnie. 

Fel kell világosítani mindenkit arról 
— különösen az érdekelt hitelezőket — 
hogy még a novella szentesítést nem 
nyert, tehát korai inindencmü intézke-
dés és más tekintetben lehet találni 
olyan expedienst, ha u novella szente-
sítést is nyerne, amelylyel ugy a hitele-
zők, miut az udósok érdekét meg lehet 
védeni. 

Ujabban az iparkamarák léptek a 
lett mezejére. 

A kereskedelmi és iparkamarák 
megbízásából u pozsonyi kamara inté-
zett felterjesztést  a kormányhoz, amely-
ben kérik a uovella életbeléptetésének 
elhalasztását 1909. évi január l-ig. 

A felterjesztés  tartalma érdekes 
tnegokolást foglal  magában az elhalasz-
tást illetőleg, szőszerint igy hangzik: 

„A végrehajtási törvény novellája 
kétségteleuül a leghumánusabb inten-
cióból takud A kereskedő- és iparos-
világ is készséggel honorálja a törvény-
hozásnak ez intencióit. De mélységes 
sajnálattal, sőt egyenesen megdöbbe-
néssel látja azt, hogy az immár szen-
tesítés előtt álló novella e humánus in-
tencióknak éppen ellenkezőjét eredmé-
nyezheti, egyebek közt azért, mert a 
novella a reformot  túlságosan rövid át-
meneti idő alatt akarja életbeléptetni. 
A harminc napos bejelentési határidő 
egyenesen pellengérre fogja  állítani ha-
zánk társadalmának javarészét, hiszen 

a magyar középosztálynak, a kiskeres-
kedőt és kisiparost is beszámítva, egész 
léte egyenesen a hitelre van alupitva. 
Mert mindent: élelmiszert, ruhát, bútort 
stb. rövidebb hosszabb lejáratú hitelre 
vásárol a társadalom zöme. És az a kis-
kereskedő és kisiparos, aki hitelez és 
aki a fogyasztó-közönséggel  közvetetten 
összeköttetésben áll, maga is kénytelen 
üzletének hitelre alapított voltu miatt 
hitelt igénybe venni. Így tehát a beje-
lentési kötelezettség valósággal katasz-
trofális  hatású lehet. Hogy a bejelen-
téseknek, melyek passzívákat kimutat-
nak, de aktívákat természetesen nem, 
mennyi zaklatás, mennyi keserűség, 
mennyi vagyoni töukrejutás lesz az 
eredménye, azt könnyű elképzelni. Aggo-
dalmainkat tetézi a végrehajtások kérel-
mezésére nézve megállapított határidő 
rövid volta. Aki, mint a társadalomnak 
jóformán  zöme, majduem minden szük-
ségletét hitel igénybevétele által részlet 
fizetésekkel  fedezi,  uz képtelen egy éven 
belül összes kötelezett&egeinek eleget 
tenni, A végrehajtások tehát elveszik 
mindenét, azután meglesz ugyau a lét-
minimuma, de hogy azt mivel fogja  meg-
alapozni, hogy bútorát, ruháit stb hon-
nan fogja  hitel nélkül beszerezni, arra 
választ senki sem adhat. Így károsodás-
sal fenyegeti  ez az intézkedés társadal-
munk nagyrészét, károsodással a kis-
iparost is, hiszen az ó tartozásait, me 
lyek künnlevő követeléseinek birteleii-|tg 
behajtási kényszere folytán  tetemesen 
megrosszubbodnak, szintén könyörtelenül 
be fogja  hajtani ez óv ulatt az ő hite-
lezője. Időt kell tehát engedni arra, 
hogy hitelezők és adósok megegyezhes-
senek, hogy egymásközti viszonyukul 
békés utón, lehetőleg a drága bírósági 
eljárás elkerülésével rendezhessék. Erre 
harminc nap kevés. Minthogy pedig u 
liurminc nap a törvény kihirdetése nup-
jával kezdődik, el kellene hulusztani 
legalább három-uégy hónappal a törvény 
életbeléptetését. Ezért tiszteletteljesen 
kérjük, hogy a végrehajtási novella ha 
tározmányai 1909. január 1-eje előtt 
életbe ue lépjenek. Az aradi, beszterce-

bányai, brassói, dehreceui, győri, kassai, 
kolozsvári, miskolci, nagyváradi, soproui, 
temesvári és budapesti kereskedelmi és 
ipurkamara megbízásából u pozsonyi ke-
reskedelmi és iparkamara". 

üdvözöljük a kereskedelmi és ipar-
kamarákat a felterjesztésért.  Örömünk 
azonban akkor lenne teljes, hogyha 
nem elhalasztást kérnek, hanetn direkt 
az életbeléptetés ellen lépnek akcióba. 

Tör vé iiy liat ósági köz» y ii lés. 
Varmegyénk törvényhatósági bizottsága 

folyó  hó 12-én Kállay Útiul főispán  elnöklete 
mellett rendkívüli közgyűlést tartolt. 

A közgyűlés legfontosabb  tárgyát a vár-
megye magánjavainak alapjailiól minden évben 
szokásos ösztöndíj és segélypéuz kiosztás ké-
pezte. Lapuuk legutóbbi szamában már közöl-
tük mindazoknak a névsorát, kik az 1908—9. 
tanévre ösztöndíjban, vagy segélyben részesül 
tek. A közgyűlésen az igazgatótauncs e tekin-
tetben hozott javaslatai változatlanul fenntar-
tattak. 

A tárgysorozat nagyjelentőségű pontja 
vollja vuit a esiksomlyói rom. kath. főgimná-
ziumi internátus építési költségeinek megsza 
vazása. .lói tudjuk, hogy a törvényhatóság 
magának a főgimnázium  épületének költsé-
géihez előzőleg már százezer koronával járult 
olyképen, hogy a még szükséges összegeket 
az erdélyi róni. kath. státus és az állam fe 
dezik. Az akkor megtartóit tárgyalások során 
a törvényhatóság eleve kijelentelte, hogy a 
főgimnázium  internátusi szárnyát sajat erejé-
ből hajlandó felépileni,  ha a szeminárium költ-
ságeit a státus hordozza, mire ez késznek 

n) ílatkozott. A létesités kérdése lényegében 
igy el lévén döntve, a főgimnázium  építésé 
nek megkezdesét csupán a két tinevelo iuté 
zet kérdése hátráltatta. A törvényhatóság 
éppen ezén az internátus költségvetési terve-
zetét, mely a 80,(X) koroua berendezési költ-
séggel együtt 2115,29;) korona 54 fillért  irá-
nyoz elő, változatlanul elfogadta  és az eddig 
elvezett interuátusi segély beszüntetése mel-
lett 270,000 koronát azon feltétellel  szavazott 
meg, hogy ez összeg csupán erre a czélra 
legyen forditható.  Természetesen változatlanul 
marad a törvényhatóság azon előző hutáro 
zata is, hogy az internátusba való felvétel 
első sorban a csikiuegyei illetóségüeket, másod-
sorban a székely vármegyeieket és csak har-
madsorban illeti meg az idegeneket A tör-
vényhatóság e nemes és áldozatkész határoza-
tával megoldottnak tekinthetjük a főgimnázium 
és tineveló intézetek létesítésének kérdését. 

Több, mint egy évtized óta küzdött az immár 
tarthatatlan esiksomlyói főgimnázium  áthelye-
zéséért. igen sokszor azt lehetett gondolni, 
hogy végleg levétetik napirendről az áthelye-
zés ügye. Most, a megvalósulás stádiumában, 
örömmel üdvözöljük. A tervek készen, a szük-
séges épitési költségek reudelkezésre állanak, a 
telek a város áldozatkészségéből régen megvásá-
roltatott s mivel a versenytárgyalási íiirdet-
mény is 1.080,000 korona kikiáltási árral már 
köz/.ététett, mi sein akadályozza a nagy hord-
erejű kultuiális intézmény létesítését. Meg-
említjük még azt, hogy az erdélyi róm. kath. 
státus — támaszkodva a törvényhatóság egy 
elötibi határozatára — a felépíteni  elvállalt 
seminárium építéséhez a magánjavak alapjaiból 
232,000 korona kamatmeutes kölcsönt kért. 
A törvényhatóság azonban magáévá tette az 
igazgatótanács azon javaslatát, hogy a kölcsön 
megszavazása fedezet  hiányában teljesíthető 
nem volt Ennélfogva  a státus a szeminárium 
költségeiről inás utou kell gondoskodjék. 

Bors Benedek árvaszéki iktató és Szil-
veszter Albert gyergyótekerőpataki községi 
jegyző, saját kérésükre, munkaképtelenség 
folytán,  eltöltött szolgálatuk beszámításával 
nyugdíjaztattak. 

Sándor Gergely bizottsági tag Lőrincz 
Sándor csikszentimrei plébánost panaszolta 
azért, hogy egy, a püspöki hatósághoz inté-
zett beadványában a .romlott vármegye" ki-
tételt használta. A törvényhatóságtóságtól a 
tiszti főügyész  részére felhatalmazást  kért a 
bűnvádi eljárás megindítása végett. A tör-
vényhatóság azonban a felhatalmazást  meg-
tagadta. 

Vármegyénk orvosai dr. Veress Sándor 
megyei tiszti főorvos  által előterjesztést tet-
tek az uj közegészségügyi törvény végre-
hajtása tárgyában. Az előterjesztés hatalmas, 
mély és körültekiutó tanuliuáuyra vall, mely-
lyel a részletes tárgyalás során fogiaikoeni 
fogunk. 

Klókerült ujolag nz ú/.- és veresvizvölgyi 
erdők ismeretes ügye. Steinherz B. vevő ugyan-
is fizetésképtelen  lévén, a romániai fakiviteli 
részvénytársaság ajánlatot tett uz ügylet finan-
szírozására. A törvényhatóság azonban, tekintve, 
hogy Steinherz az árverési feltételeket  nem 
teljesítette és a fakiviteli  társaság n feltéte-
lektől teljesen eltér, nz erdő faanyagát  500,000 
köbméter helyett 400,000 köbméterre becsüli, 
mindössze 2.800,000 koronás njánlntot tesz 
és a fakihasználatot  romániai telepén romá-
niai munkásokkal eszközli, — Mikó Bálint, 
Becze Antal, dr. Bocskor Béla és dr. Nagy 
Béni bizottsági tagok hozzászólása után fen-
tartotta azou májusi határozatát, hogy a 286,000 
korona báuatpénzt megtartja éB vevő veszé-
lyére uj árverést rendel el. A romániai faki-
viteli társaság ajánlata már csak azért is 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
B a l a m i n . 

Berki pataknál, játszva a habbal, 
Hiv csalogatva, ringva a csónak; 
Künn, ha borongva járok a réten, 
Int a virág is hivogatólag. 
Rengve, lebegve ingjon a sajka: 
Nem megy a révész ringani rajta . . . 
Kell-e a rózsa illat? Nem. 
— Anni virágom! Anni, szivem! 
Jaj, a virágnak — jól tudom én azt — 
Édes a kelyhe, bájos a szirma, — 
Ámde galambom még kecsesebb volt; 
Oly édes ajakkal nincs, aki bírna. 
Barna szemében tiszta tüz égett; 
Ily liliomtól elfut  a vétek . . . 
Annyi virág közt hány van ilyen! V.. 
— Anni, galambom! Anni, szivem! 
Réti virágnak illata is van, 
Mámoros, édes, kedvre-csapongó; 
Ámde virágom illata szebb volt; 
Hogyha csengve szólt a harangszó, 
Szobra tövénél a Szűz Anyának, 
Külde a menybe édes imákat, 
Angyali módra saép-szeliden... 
— Anni, galambom 1 Anni szivem! 
Dalra ügyelni hiv a kora reggel 
Róna, bereknek sok csalogánya. 
Mit nekem ?! . . . Újra bulija a lelkem: 

Anni, dalolva, gyújt az imára. 
Es csudaszépen zendül az ének, 
Mennyei Szent Szúz drága nevének .. . 
Jaj, de e dallam fáj  mu nekem! . . . 
— Anni, galambom I Anni, szivem ! 

Estefelé  ha én hazatérek, 
Lombövezett lak vár pihenőre; 
Víg csaholással, kedvire játszva, 
Szökdös elém a ház vidor őre . . . 
Mégis elűzöm messze mugamtól — 
És a kicsiny lak képe lehangol: 
Rajta a gyásznak lelke pihen — — 
— Anni, galambom! Anni, szivem! 

Ah, be szerettem egykor e házat! 
Ha hazatértem — kedvvel — a révből, 
Hitvesi csókkal, lágy öleléssel, 
Jött a galamb, mint angyal az égből. 
És besiettünk összesimulva . . . 
Oh, de e szép kor nem jön el újra: 
Ú odafönt  van s én — idelenn . . . 
— Anni, galambom! Anni, szivem! 
Szép vala minden, ah, ragyogó szép, 
Mig a rubinttal ringtam a sajkán, 
És keblemre vonva az édest, 
Víg dalolással azt tova-hajtám . . . 
Szép a virág is, és csalogány-dal... 
Vége. De lelkem hallgat a váddal; 
Légyen, Uram I . . . Bár fáj  a sebem — 
— Anni, galambom I Anni, szivem! 

Fűldes  Zoltóa. 

A p é a a . 

ii. 
Még be sem fejezte  mondókáját az előbbi, 

egy már félig  kopott arany kezdett elbeszé-
lésébe : 

Csodálom, liogy közületek még egygyel 
Bem találkoztam, vagy hogy nem ismertek 
reám; mert én mindenütt megfordultam  és 
sokszor voltam társaságtok han is. Mcnuyit 
Írtak rólam az újságok ! 

Hát a többi között az volt a legérdeke-
sebb, hogy amint az állampénztártól kikerül-
tem többed magammal, egy hivatalnok kezébe 
kerültünk. Gazdánk nagy ur lehetett, — leg-
alább azt gondoltuk. De később meggyőződ 
tünk, hogy tisztességtelen eszközök voltunk. 
Mindnyájan resteltük a dolgot. 

Mikor előkerültünk u zsebéből, előkelő 
urak között voltunk. Nem tudom, hogy a mi 
tiszteletünkre-e, de az urak mind feketébeu 
voltak, kivágott melléuynyel. Egy nagy zöld 
asztal körül ültek, megszámláltam, — tizen-
ketten. Két ur mintha magasabban ült volna! 
Az egyik előtt egy halom' pénz hevert, 4—5 
ezer korona lehetett. Kezében bosszunyelü 
kanalat tartott és vigyázott, ugy látszik, reánk. 
— A másik ur mellett 5 pakli franezfa  kár-
tya volt. 

— Mehet! — kiáltja ez az ur. — Erre 
mind a tizenkét játékos egy csomó pénzt do-
bott az asztalon rajzolt oválisba. 

A bankár osztott, de csuk egynek. 
— Nyolczl dobá ki emez, mire az első ur 

a halom pénzből mindenkinek kiűzette tétjét. 
Megtudtam, hogy az a bakarat Bakk-nak 

hívták röt'iden. Az asztal a tipikus bakk asz-
tal ; a kanalas ur a krupier, a kártyás a ban-
kár, a többiek a blattÍBták. 

A bankár megint osztott. Ezúttal ő nyert. 
A crupier előkelően seperte be a téteket. En-
gem is bevitt. Igy ment ez egymásután gyor-
san. Nyert-vesztett, nyert-vesztett és egyszer 
azután csak nyert, nyert, nyert Most volt 
időm végig nézni a játékosokat. A bankár 
gazdag ember lehetett, mert ujjai tele voltak 
brilliánt gyűrűkkel Vastag arany láncza és a 
termet s a nyugodtság, amelylyel játszott, el-
árulták, hogy egy rideg pénzember ez az ur. 
Nem annyira az élvezetért, mint pénzért 
játszik. 

A többi előkelő ur közt lehettek ház-
tulajdonosok, irók, festők,  színészek, hivatal-
nokok vegyesen. Mindeniknek arczán az izga-
tottság uralkodik. Jól-rosszul, azt leplezik. Né-
melyiknek reszket a keze, amint a kártyát 
fogja.  Tekintetük dúlt. Feszült figyelemmel 
néznek. Halálos csöndben hallatszik a bankár 
Bzava: .Tovább", „mehet", .nyert". 

Némelyek megunják, felállanak.  Követ-
kező pillanatban már más ül helyükön. Telik 
bőven. Annyi a kibicz, hogy csak ugy szoron-
ganak a kaszinó tágas termében. És mindenik 
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elutasittatott, mivel e sokat tárgy-alt erdő 
a törvényhatóság eiámos határozata folytán 
szabad kézből el sem adható és bármilyen 
áron lesz eladva, a nyilvános árverés a köz-
vélemény megnyugtatására fog  Bzolgílni. A 
nyilvános árverés kiírása a körülmények meg-
fontolásával  az igazgató-tanácsra bízatott. 

Özv. Laczina Károlyné kérése a Vigadó 
bérösszegéből 1000 korona elengedése iránt, 
egyelőre levétetett napirendről és a törvény-
hatóság az elrendelt felülvizsgálat  és leltár 
eredményétől tette fUggővé  a kérés ujabbi tár-
gyalásit 

Élénk vitát provokált a községi ügyek 
között Márton Tamás éb társai ditrói lakosok 
felebbesése  Ditró község iskolájának mészár-
szék helyiség részére való bérbeadása ellen. 
Az iskolának megfelelő  részét ugyanis a dit-
rói huBfogyasztási  szövetkezet szabndkézból 
vette bérbe, mi főleg  azért is adatott át neki, 
mivel az iskola még a folyó  évben uj helyi-
ségbe költözik. A húsárak szabályozására ala-
kult szövetkezet természetesen magánérdeke-
ket is érint, mi a közgyűlésen heves vitára 
adott alkalmat Becze Antal, Hál (iábor és 
Orosz András bizottsági tagok hozzászólásu 
után a közgyűlés, tekintve, hogy a bérbeadás 
a köz érdekéhen történt, a községi képviselő-
testület határozatát jóváhagyta. A határozat 
ellen Orosz András nyomban felebbezést  je 
lentett be. Érdekes itt megemliteni azokat az 
eltérő véleményeket, melyek a felebbezónek, 
mint ilyennek és a vagyoniing érdekeltnek nz 
egyes Ügyekhez való felszólalására  vonatkoz-
nak is a törvényhatóságban felmerültek.  A 
vita eldöntésének kérdésében a belügyminisz-
ter fog  határozni. 

A közgyűlés tárgyalás alá vette a belügy-
miniszter leiratát Csikszentgyörgy és Bánk" 
falva  községek szétválasztása tárgyában. A 
leirat azzal adatott ki Bánkfalva  községnek, 
hogy mutassa ki, miszerint a Csikszentgyörgy 
részére felajánlott  157,000 kor. minő vagyonban 
(készpénz, értékpapír, Ingatlan) lesz kiszolgál-
tatva. A szétválasztás kérdésében csak ennek 
megtörténte után várható döntés. 

Legvégül tárgyaltatott dr. Gaal Endre 
megyei aljegyző önálló indítványa a megyei 
szervezési szabályrendelet azon részének mó-
dosítása tárgyában, mely az aljegyzőknek a 
VIII—X. fizetési  osztályba való beosztására, 
illetve a czim megfelelő  megváltoztatására 
vonatkozik. Az inditvány kiadatott a vármegye 
alispánjának, hogy azt a vármegyei szervezési 
szabályrendelet módosításának tárgyalásánál 
vegye figyelembe. 

Több említésre méltó tárgya nem volt 
a közgyűlésnek. A törvényhatóság legköze-
lebbi közgyűlését szeptember havában tartja 
meg, mikor az előkészítő bizottság által már 
teljesen befejezett  és a magánjavakra vonat-
kozó nagyfontosságú  alapszabályok kerülnek 
tárgyalás alá. (s. a.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Kállay Ubul csikvármegye 

főispánja  Szász Gyula vármegyei Il-od aljegy-
zőt és Gábor János II. oszt. szolgabírót tb. 
főszolgabirákká  nevezte ki. 

— Dr Scbafranek  János budapesti főor-
vost, Tusnédfűrdő  orvosát a fürdő  fejlesztése 
körül szerzett érdemeiért tiszteletbeli várme-
gyei főorvossá  nevezte ki. 

— Eljegysés. Péter Elek géplakatos, 
Péter István várnagy fla  eljegyezte özv. Eröss 
Antalné leányát, Annuskát 

- Halálosán. Dr Balló István kir. tan-
felügyelőt  súlyos csapás érte, elveszítette sze-

rető feleségét,  kis fiának  édes anyját. Dr Balló 
Istvánné szül. Balogh Berta már hosszú ideje, 
hogy betegeskedik, de u gondos ápolás, a bé-
kével .viselt szenvedés nem engedte ót a csa-
lád köréből elragadni. A betegsége azonban 
az utóbbi napokban erőt vett a még fiatal  32 
éves asszonyon és augusztus 15-én a haldok-
lók szentségének ájtatos felvételével  csendesen 
elnyugodott. Őszinte részvéttel veszünk részt 
a kir. tonfelűgyelő  és a család bánatában és 
vigasztalást, Isten nkaratábanni megnyugvást 
kívánunk. 

— Vihar. Folyó hó lü-áu óriási vihar 
vonult át vármegyénken. Fél hat órakor kez 
dődött és tartott este 11 óráig. A folytonos  ég 
villanást, mely az egész látohátárt megvilágí-
totta és rémessé tette, közbe-közbe hatalmas 
mennydörgés kísérte. Akik nz esti vonaton ér-
keztek Tusnádfürdöről,  beszélik, hogy a fürdő-
től Csikszentkirályig olyan jégeső hullott, mely 
fehér  lepelként vonta be az egész mezőt és 
kiszámíthatatlan kárukat okozott a még ara-
tatlan és kalangyákban álló gabonában. A la-
pok már napok óta jelzik az Adrin tengeren 
pusztító vihart, melynek fészke  Isztria szigetéu 
van, s mely a hajók közlekedését is megaka-
dályozza, valószínű, hogy ennek tulnjdoiiilha-
tók az utóbbi időben több helyen ismétlődő 
viharok. 

Piknik. Amióta Kállay l'bul Csik-
vármegye feispánja  Tusnadflirdou  nyaral, a 
fürdői  elet és a tarsaság szórakozásai teljesen 
megélénkültek és a fürdőközönség  közölt álta-
lános jó hangulat uralkodik. Nem akarjuk 
egyenkint mindama kirándulásokat és alkalmi 
összejöveteleket felsorolni,  amelyeket a fóispáu 
és szeretetreméltó neje kezdemenyezésére ren-
deztek, hanem csupán a legutóbb nugus/.tus 
13 áll a l'ilrdő cukrászdájában rendezeti zárt-
körű estély iül kívánunk megemlékezni Dacára, 
hogy szűkebb körben lett rendezve, külső képe 
mégis egy bál jellegét viselte magán és a leg-
jobb hangulatban reggel 0 óráig tartott, kitartó 
és lunkudutlnn tánckedvvel. Az estélyen a fürdő-
közönség elittje vett részt, akik uévszerint a 
következők: Kállay L'bul és neje, özv. Ugrón 
Lázárué, özv. Kudes Józsefué,  Gyárfás  Endre 
és neje, Cserney Károly miniszteri tanácsos és 
neje, I'ap Farkas és családja, Kabos Ferenc és 
neje, Künnle Tivadar és csaladja, özv. Eck-
hardtné és családja, Lázár Miklós és neje, 
Kudnyánszky Sándor képviselő s még többen. 

— A Tordai Dalkör hangversenye. 
Élvezetes estélyi szerzett varosunk közönségé-
nek folyó  hó 15-éu este a tordai dalkör. Hang-
verseny-körutat rendezett, melynek folyamán 
érintette Marosvásárhelyt, Segesvári, Brassót, 
Sepsiszentgyörgyöt és Tusnádfürdót.  Ellátogat 
még kőrútjában Gyergyószentmiklósra, Ko-
vásznára és Kézdivásárhelyre. A nyáron át 
vándorló brettlilársaságok üres léhaságaí helyett 
jól esett részesülnünk egy komoly műélvezet-
ben is, miben eddig — sajnos — kevés részünk 
volt. Saját magunknak dalárdánk ninţs, vagy 
ha van, alkulmunk hallani nincseu. Épeu en-
nek tulajdonitható az a fokozott  érdeklődés, 
melylyel. közönségünk a tordai dalárdistákat 
jutalmazta. A Vigadó nagyterme egészen meg-
telt városunk intelligenciájává!, kik bizonyára 
megelégedve távoztak uz estélyről. A dalkör 
szervezett, fegyelmezett  egészet képez. Ugy 
gondoljuk, hogy tulajdonképen egy válogatott 
része a tordai dalkörnek, de az a 15 tag, mely 
e hangverseny - kőrútban részt vett, kritikán 
felül  áll. Hatalmas műsorukból tizenkét szá-
mot ballottuuk, a dulköltészet remekeit, össze-
vágó előadásban, bámulatos színezéssel. Köz-
tetszést aratott Lányi Ernő „liégi nótá"-ja és 
Arany ,Jánus .Falu végén kurta korcsma" című 
dala. Énekelt dr Burdocz Gyula, kit régebbről 

ismerünk, továbbá neje, kit ez, oldaláról elő-
ször volt alkalmunk ismerni. Énekszámaikkal 
osztatlan tetszést keltettek. A hangverseny buz-
dításul szolgálhatna dalárdánk szervezésére. 

— Jelentkezés a székely gyűlésre. 
A Székely Társnságok Szövetsége augusztus 
hó 24-én tartja meg közgyűlését, társas kirán-
dulással egybekötve Székelyudvarhelyen. Az 
elnökség kedvezményes vasúti j .-gyeket esz-
közölt ki a gyűlésen résztvevők részére. Ma-
rosvásárhelyről és vidékéről augusztus 23-án 
reggel 5 órakor indul el a társaság. 

- Gyászrovat Vájna Gáborné, dr Vajna 
Gábor, a brassói ügyvédi kamara elnökének 
felesége,  augusztus 12-én harmincnyolc éves 
korábau meghalt Brassóban. 

— Székely állattenyésztő szövetke-
zetek. Az erdélyi részeken, különösen a Szé-
kelyföldön,  az utóbbi három esztendő nlutt 
számos szövetkezet nlakult, melyek közös le-
gelőt szereznek, közös apaállatokat tartanak, 
jó tenyészállatokat osztanak ki tagjaik közöli 
és állatállományukat károk ellen biztosítják. 
Legutóbb az udvarhelymegyei Városfalván, 
Jánosfalván,  a mnrostordamegyei Székelyko-
kosdon, Marosszentgyörgvön, Nyáriidköszvénye-
sen alakultak ily szövetkezetek, amelyeknek 
föladatuk  jobb ellátása céljából Darányi Ignác 
földmivelésügyi  miniszter megfelelő  államse-
gitséget engedélyezett. 

— Ut a tordai hasadékhoz. Torda 
városának világhírű turisztikai érdekessége a 
tordai hasadék, amelyhez számos monda fűző-
dik. A hasadék azonban mindmáig csaknem 
megközclithetlen volt, mert a hozzá vezető 
keskeny és gondozatlan ut az év legnagyobb 
részében járhatatlan volt, ha a patak vize 
megdagadt. Az EMKE kezdeményezésére most 
utat épiteuek a tordai hasadékhoz, ahol turista-
szállót emelnek. — A közigazgatási bejárást 
augusztus 13-án eszközölték. Az ut amely 
80,000 koronába fog  kerülni, még az idéii el-
készül, ugy, hogy a jövő évben turistáink ké-
nyelmesen felkereshetik  a hasadékot. 

Ötvenéves talalkozo. Augusztus 9-én 
kedves és megható ünnepség folyt  le Bálvá-
nyosfüreden.  E napon ugyanis találkozóra gyűl-
tek össze négyen nz egykori iskolatársak közül, 
akik 1858-ban a székelyudvarhelyi róni. kath. 
főgimnáziumban  tettek érettségi vizsgálatot. 
A ritka találkozón megjelentek: Apor János 
báró birtokos Torjáról, Imecs F. Jákó székes-
egyházi apát-kanonok Gyulafehérvárról,  Ke-
resztes Károly tábornok-hadbíró Budapestről 
és Szabó Dénes kúriai bíró Kolozsvárról. A 
jubilau ok mindenekelőtt buzgó áhítattal szent-
misét hallgattak, melyet Balázs Ferenc fóes-
peres celebrált, majd társnsehéden újították föl 
a mult emlékeit. Az ebéden az egykori iskola-
társak családiának tagjai is résztvettek, szere-
tettel ünuepelve a jubilánsokat. 

Vasat megnyitás. A foguras—brassói 
vonalon Fogarastol O-Sinkáig, Brassótól Hotno-
ród-völgyig megnyílt a személyforgalom.  A vo-
nal másik részét valószínűleg októberben adják 
át a forgalomnak,  amikorra az alagút is el-
készül. 

— Rablók a szászvárosi vonaton. 
Alkeuyér és Szászváros között vakmerő rab-
lást követtek el a robogó tehervonaton. Egyik 
közbeeső állomáson hat ember észrevétleuül 
fülkapaszkodott  a vonatra, azután menetköz-
ben feltörtek  több kocsit. A pályatestre ledo-
báltak egy kocsi lisztet, egy kocsi cukrot, sok 
deszkát, azután leugráltuk. A sok holmit elfu-
varozták. A csendőrség a rablókat, akiknek 
vezetője Viorel Miklós volt, Alkenyéreu elfogta. 

játszik. Minden asztalnál beteszik a maguk 
20—50 koronását és várnak. 

Igy tart órák hosszat ez a játék. Minket 
dobálnak az asztalon oda-vissza. 

Tiz perez alatt tiz gazdát cseréltem. De 
a bank azért egyre nőtt. A kártya-pakk fo-
gyott. Az eljátszott kártyákat mindjárt el is 
dobták egy csinos ládába. 

Egyszer a bankár feláll.  A kártya ki-
fogyott,  vége a banknak. Fizet a empiernek, 
veszi pénzét és odább áll? Dehogy! Leül s 
kezd játszani. Helyét iţj bankár foglalja  el. 
ötezer koronát tett ki, melyből ötszázat mind-
járt a gazda vett el. Világítás, berendezés, 
házbér stb., mind a kártyapénzből telik ki. 
Megindul újból a játék. Uj emberek, uj kártya. 
Némelyek távoznak, de azért folyton  többen 
lesznek. Pedig a klub remek órája már egyet 
mutat Szemembe ötlik a gazdám, ki ide ho-
zott Ó a legizgatottabb. Szeme forog,  tekin-
tete tétova. Egyre nagyobb és nagyobb ösz-
azegekben Játszik. Rossz napjuk van ma a 
Játékosoknak. A bank pedig mindig nyer. — 
Megint feláll  egy bankár. Nem akad vállal-
kozó, U folytassa.  Pillanatra ugy látszik, 
mintha megakadna a játék. Volt gazdám Ide-
gesen tekintget szét Hát már reménye Be le-
gyen, hogy visszanyelje pénzét? 

— Adom én a bankot 1 — kiáltja. Félre 
bivja a gazdát a sarokba s pár perez mnlva 
kitesz ötezer koronát és osztja a kártyát De 

megfordult  a szerencse. A bank egyre vészit. 
A játékosok vérszemet kaptak és még egy 
fordulat  siucs s már nincsen péuz a bankban. 

Gazdánk kétségbeesésében még kétezer 
koronát kér. Kap. Az is elmegy. Újból kén. 
Most megint mástól. Megint kap, mert kifo-
gástalan embernek ismerik, és megint elmegy. 
Megint kérne, — de mi ez? Nincs Benki itt 
barátai közül? Mind elpárologtak, nehogy új-
ból kölcsönözni kelljen a nyert pénzből. Bú-
csúzáskor a klub-gazda odaszól neki: 

— Tehát holnap délelőtt, itt. 
— Igen, kérem — felel  n gazdánk — 

tizonkettőkor. 
Azzal engem, aki Bok hányódtatás után 

egyedül maradtam az asztalon, szinte lopva 
zsebébe csúsztatott éB indult hazafelé.  A többi 
urakat várta a kocsijuk. Pár perez alatt el-
robogtak. Már a lovak patkóinuk csattogása 
se hallatszik. Gazdám egyedül marad. Utjál 
a legelső mellékutczába veszi, nehogy isme-
rőssel találkozzék. Alig lép egy párt, elővesz 
engem. Idegesen forgat  kezei között. KI akart 
törni, majd eldobott Újból fölvett.  Mint a kis 
gyermek, játszott velem; de olyun különös 
volt Majd elkezdett beszélgetni hozzám, utóbb 
már kiabált: 

— Csak te maradtál egyedül a bűnös 
pénzből, amit a hivataloB pénzből elloptam. 
PAţ), hogy égetsz I Mért nem vesztél te Is el, 
gúnyolódsz velem? 

Azzal megint eldobott. De mindjárt meg-
keresett. Felvett, megtartott. Ekkor láttam, 
hogy égett az arcza! Megszólalt: 

— Honnan veszem én holnap tizenket-
tőig a húszezer koronát. De hogy megyek be 
a hivatalba pénz nélkül? En, aki eddig a pon-
tosság voltam. Szegény gyermekeim! Nem, 
nem tudják, hol vagyok.'Amíg békésen alud-
tak, addig én megloptam őket Minden vagyo-
nukat, pénzüket és becsületüket. Még becsü-
letes nevet se hagyhatok hátra. — Oh, meg-
őrülök I . . . 

Több, mint két óráig bolyongott az ut-
czákou. Czél nélkül ment. A lámpagyújtoga-
tók már eloltották a lámpákat. Az utcza-
seprő kocsik zörgése zavarja a főváros  csend-
jét. Némely utczában már a szemetes kocsi 
éles CBCíigője veri fel  álmukból a haragos, 
álmos házmestereket. De emberem mind gyor-
sabban-gyorsabban fut,  rohan utczákhosszat. 
Arcza, keze idegeBeu rángutódzik. Szeme 
könynyel tele, ruhája rendezetlen. Már a bol-
tokat is nyitják. HosBzas tépelődés után egy 
vasas bolt előtt megáll, gondolkozik és bemegy. 

— Kérek egy revolvert! 
A boltos ad. Kiválaszt egy nagyobb fajtát 
— Mi az ára? 
— Húsz korona. 
És ott hngyott engem. A revolvert el-

vitte . . . A boltos szomorúin nézett utána... 
Aztán eltett (p) 

— Köteles vasat! balesetbiztosítás. 
A kereskedelmi minisztérium törvénytervezetet 
készít a vasúti balesetbiztosításról. Most a fél-
hivatalosok azt jelzik, hogy a vasúti baleset-
biztosítás kötelező B a biztosítási dij nagyon 
csekély lesz. Az utasok fizetik  a jegyváltásnál 
s a progresszió vasúti kocsiosztályokhoz iga-
zodik. A tervezet stntisztikája ezt a biztosítási 
reformot  jó üzletnek is mututja. Az évi jöve-
delem a Iegpes9zimisztikusabb számítás sze-
rint is meg fogja  állítólag közelileni n busz 
millió koronát. Étiből nemcsak a kárvallott 
utasok kárigényeit fedezik,  de a katasztrófák-
kal kapcsolatos kocsi- és uttestrongálások 
költségeit is. A tervezetet a minisztérium a 
jövő hónapban közzé teszi. 

— Fővad által okozott kár meg-
térítése A m kir. Kúria egy legutóbb föl-
merült eset alkalmából elvi jelentőségű dönt-
vényként mondotta ki, hogy az 1883. évi XX. 
törvénycikk 7. szakasza értelmében a vad-
kárért meghatározott kártérítési kötelezettség 
azt a birtokost vagy haszonbérlőt terheli, aki-
nek vadászterületén a kárt okozó fővad  tent é-
szik, tekintet nélkül arra, hogy a vadászterület 
a fővad  kiváltásának meggátlására és igy a 
vadállomány állandósítására alkalmas kerítés-
sel körülvétetett-e vagy sem. 

— Adakozás. A vármegyei magánjavak 
igazgatótanácsa. Váradi Sándor jelesen érett-
ségizett tanulónak, segély iránti kérését, a je-
lenleg még érvényben levó szabályrendelet 
alapján, azon indokból utasította el. mert folya-
modó csikmegyei illetőségét, de különösen szé-
kely szülőktől való Bzárinazását nem tudta 
kétségtelenül igazolni. A segélyezés kérdése 
egy interpelláció folytán  lolyó hó 11-én tartott 
állandó választmányi ülésén is szóba került. 
Minthogy azonban a választmány a segélyezést 
szavazattöbbséggel ismételten megtagadta, dr 
Gyürgypál Domokos tiszti főügyész  kezdemé-
nyezésére a választmány tagjai hamarosan 
összeadták azt a 200 koronát, mit folyamodó 
segélyképen elnyerhetett volna. Adakoztak: 
Kállay Ubul 30 korona, dr Györgypál Domo-
kos. dr Gál Endre, Csedó István, dr Eröss 
Vilmos. Keddi asztaltársaság 20-20 korona, 
dr Csíki József  15 korona, dr Filep Sándor, 
dr Eltlies Gyula, Fejér Sáudor, Lázár Miklós, 
Szász G y u l a 10-10 korona és Szász Lajos 5 kor. 

— Feloszlatott román egyesület. A 
belügyminiszter feloszlatta  a balázsfalvi  önkén 
tes tüzoltóegyesületet, melynek ez évi március 
15 én tartott bálján az „Ébredj román" ciniü 
irridentistn dalt énekelték. A feloszlató  rende-
letet a napokban hajtotta végre nz ottani fő-
szolgabíró. Minthogy az egyesület elnöke vo-
nakodott kiadni a pénztár kulcsait és az egy-
let könyveit, a főszolgabíró  három szuronyos 
csendőrrel b> hatolt az egy let helyiségeibe és 
elvitette az egylet pénzét, könyveit és zászló-
ját, mely román színekkel volt díszítve. A bel 
ügyininiszter rendeletében megjegyzi, hogy az 
egyesületet azért kelletett feloszlatni,  mert az 
egyesület nem tartva be alapszabályait, a ma-
gyar állameszmének meg nem felelő  tevékeny-
séget fejtett  ki. 

— A katholikus nagygyűlés. A Ma-
gyarországi Kutholikus Egyesületek OrszágoB 
Szövetsége, mint már ismeretes, az idén szep-
tember 13-án, 14-én és 15-én rendezi a VIII. 
katholikus nagygyűlést a városligeti iparcsar-
nokban. A gyűlésre most bocsátották ki a 
meghívókat Zichy János gróf  szövetségi elnök 
és Szentiványi Károly szövetségi igazgató alá-
írásával. A megnyitó ülés szeptember 13-án 
délután 3 órakor le9z az iparcsarnokban, ahol 
megválasztják az elnökséget és megalakítják 
a szakosztályokat. Ezután következik X. Pius 
pápa ötven éves jubileumának ünnepe. A 
gyűlés résztvevői átvonulnak az Andrássy-
uton a Szent István bazilikához. Eate a ke-
resztényszoczialisták gyűlését tartják meg. Szep-
tember 14-én délelőtt eukarisztikus kongresz 
szus, utána pedig népszövetségi közgyűlés 
lesz nz iparcsarnokban. Hétfőn  reggeli kilencz 
ólától esti 5 óráig üléseznek a hitbuzgalmi, 
kariativ, a közművelődési é9 szocziális szak-
osztályok, valamint Bzámos egyesület. Esti 
öt órakor nyilvános ülés lesa az iparcsarnok-
ban, este pedig egyházi zene a műcsarnok 
kupolatermében, ahol egyházművészeti kiállí-
tást is rendeznek. A harmadik napon délelőtt 
tiz órakor tartják meg második nyilvános ülést 
uz ipurcsarnokban, délben pedig a nagy gyű-
lés lakomáját. Délután záróülés fejezi  be a 
tanácskozást. A részletes prngrammot a jegy-
gyei együtt küldik szét. Ilyen kétféle  van. 
Az egykoronás jegy a nyilvános és szakülé-
sekre és naggyülés keretében megtartandó 
kongreszusokra való belépésre jogosít Az üt 
koronás ti gsági jegy tanácskozásra és Bzava-
zásra is feljogosít  s aki ilyen jegyet vált, utó-
lagosan ingyeu megkapja a Vili. nagygyűlés 
évkönyvét. A gyűlésre utazók a szövetségtől 
hurminczhárom-százalékos kedvezményes uta-
zásraszóló igazolványt kapnak. A nagygyűlésre 
vonatkozó minden fölviiágositásért  a Magyar-
országi Katholikus Egyesületek Országos Szö-
vetségéhez kell fordulni.  Budapest, Ferencziek-
tere 7. szám. 

— Meghivó. Tusnádon és vidékén szün-
idózó tanuló ifjúság,  folyó  1908. évi augusztus 
hó 22-én szombaton, Tusnád községháza nagy-
termében jótékonycélu diák-bált rendez. 

— Esküvő. Jakab Gyula székelyudvar-
helyi kereskedő folyó  hó 23-án vezeti oltár-
hoz Keresztes Annuskát Qyergyóditróban. 



Augusztus 19. c s i k i l a p o k szán. 
— UJ válásától Jog. A „Neues Wiener 

Tagblatt" egy beavatott magyar államférfiuvul 
beszélgetést folytatott  a választójogi reformról 
A politikus kijelentette, hogy Andrássy terve-
zete megnyerte a királyi szentesítést. A re-
form  két javaslatból áll, a választójog gyakor-
lásáról szól az egyik, a kerületek uj beosztá-
sáról a másik. Minden nagykorú állampolgár, 
aki anyanyelvén ír és olvas, egy szavazatot 
kap s ezzel a választók száma a mostani egy-
millióról 2,700.000 re emelkedik. A pluralitás 
meglesz, a szavazatok maximuma három, a 
vagyoni és szellemi cenzus aránya szerint. A 
szavazatok száma a pluralitás folytán  még 
1,300.000-rel szaporodik, ugy, hogy Összesen 
négymillió szavazat lesz. A szavazás községek 
szerint történik és részben titkos. A kerületek 
száma 40—őO-nel szaporodik. Budapest hu 
szónkét képviselőt fog  választani. A városi 
mandátumok száma csaknem megkétszereződik. 
AndrásBy október végén nyújtja be javaslatát. 

— Erdőbir tokosok gyfileae.  Kézdi-
vásárheheu rsütort'ikön volt az erdőbirtokosok 
gyűlése, az ottani függ-  és 4H-iu korban. A gyű-
lést, melyen körülbelül iHJ birtokon jelent meg, 
Megyaszai Mihály felsflcsernátoni  rei'. lelkész nyi-
totta meg, nlAndta az összejövetel ezélját, fejte-
getve uz erdőtörvényben álló amaz intézkedéseket, 
melyeknek továbbra való lentartása teljesen lehe-
tetlenné teszi az erdőbirtokossag fennállását,  kéri 
a megjelenteket, hogy válasszanak elnököt jegy-
zőt és bizalmi l'éríiakat A jelenlevők lelkesedés-
sel Megyaszai Mihály ref.  lelkészt választották ineg 
elnöknek, ki elfoglalva  uz elnöki széket, meleg 
szavakban adott kifejezést  a benne helyezett bi-
zalomért. A jegyzői tisztre Borbáth János áll. k. 
tanító választatott meg. A választmányi tngok let-
tek : Bartlia Ágoston, Móré János, Eperjessi Pál. 
Kajcsa Ferencz, Boros István, ifj.  Pap István, Knr-
kas Ignáez. Kiss Farkas. Fábián Gergely. I^ászlő 
József  esp. plébános, Bod Imre, Székely Dénes, 
Szőes Károly sörgyáros. A választás ntán Bartlia 
Ágoston tanitó indítványt terjeszt elő arra nézve, 
hogy a megindított nkeiö előbbre vitele szempont-
jából egy teljes népgyűlés rendeztessék, s urrn a 
vidéken álló összes enlAbirtokosság megliivassék s 
minthogy Mezőssy Béla földmiv.  államtitkár köze-
lebbről hozzánk érkezik, a népgyűlés azt megelőző 
vasárnap tortassék. Hogy a ezét elérhetővé legyen, 
az elnökséget bízta ineg az értekezlet a továbbiuk 
intézkedésével. Bartha ntán Daiuokos .Mihály os-
dolai birtokos szólalt fel  és azon óhajtásának udott 
kifejezést,  hogy az erdőtörvény njraulukitásánid u 
bűntetéspélizek egyrésze a községek legelő javitiísára 
fordittassék.  Ilyen irányu kérés szerkesztésével uz 
elnökség bízatott ineg. A tárgysorozat remién a 
következő enlőbirtokosságoktól adattak be kérések 
az elnökséghez: 1. A kézilimartonosi, kézdiszentlé-
leki, alsócsernátoni, kézdialbisi, csomortáni, kézdi-
almási, kézdimárkosfalvi,  kézdimútisl'alvi enlőbirto-
kosságoktól, amely kéréseknek a beterjesztése el-
határoztatott B a be nem érkezett kérvények be-
teijesztésére augusztus 15-ike állapíttatott meg. 
II]. Pap István az ezen ügyben felmerült  költségek 
fedezeténél  előadja, hogy arról gondoskodni köte-
lesség. kéri a községenkénti hozzájárulás megálla-
pítását Az erdőbirtokosok nagyságára 2—-t koro-
nát állapított meg a gyűlés, melyek beszolgálta-
tására közbirtokossági elnökök és községi bírák 
bízattak meg. A befolyó  pénzek összegét takarék-
pénztárban fogják  elhelyezni. A gyűlés végén nz 
elnökség megbízatott azzal, Iiogy az értekezletből 
kifolyólag  a következő ügy iránt érdeklődő fértíak, 
u. m.: Nagy György és Polónyi I>ezső orsz. gyűl. 
képviselőket br. Orbán Ottót és Hetegli Pált és 
általában a székelyföldi  képviselőket üdvözöljék. 
Ezzel a gyűlés véget is ért 

— A takarmányhiány enyhítése. A 
földmivelésügyi  miniszter már azóta, hogy ez 
év május és junius hónapja csapadékban rend-
kívül szegény volt, a szokott mértéken felUI 
is behatóbb figyelemmel  kísérte a mezőgazda-
sági helyzet fejlődését.  Az utóbbi időben pe-
dig a miniszter intézkedése folytán  sok ezer 
statisztikai jelentés érkezezett a miniszterhez, 
melyek egyrészt tiszta képet szolgáltattak arról, 
hogy az ország egyes részeiben határozottan 
ínséges takarmány-viszonyok vannak, melyek 
kormányintézkedéseket is követelnek, másreszt 
már ezek a jelentések is abba a helyzetbe 
juttatták a minisztert, hogy ez évi augusztus 
elején tartott minisztertanácsot megelőzőleg 
már saját hatáskörében is számos intézkedést 
léptessen életbe a helyzet enyhítése végett. 
A töldmivelésügyi miniszter előterjesztése foly-
tán a minisztertanács is behatóan foglalkozott 
a helyzet megvitatásával ÍB elhatározásában 
különös súlyt vetett arra, hogy az ország egy 
részében a rossz takarmánytermés mellett a 
kisgazdák állatállománya megvédelmrzteesék. 
Evégből a minisztertanács a földmivelésügyi 
miniszternek az általa kért fölhatalmazást  meg-
adta B ebben a keretben a súlypontot a vidéki 
gazdasági egyesületekre teszik át, melyek az 
állattenyésztési felügyelőkkel  cs törvényható-
ságokkal együttesen fognak  eljárni. A minisz-
tertanács határozatából kifolyólag  egyúttal a 
pénzügyminiszter és a kereskedelemügyi mi-
niszter is szívesen fölkarolták  a szűk takar-
mány-viszonyok folytán  előállott nehéz helyzet 
orvoslását, amennyiben a pénzügyminiszter mi-
előbb intézkedni fog,  hogy a mezőgazdasági 
szeszfőzőkből  származó mosléknak általában 
kívánatos, szabadabb forgalmát  lehetővé tegye, 
a kereskedelemügyi miniszter pedig szálas és 
mindennemű erő takarmányok vasúti szállítása 
tekintetében a legmesszebbmenő engedménye-
ket teszi. A földmivelésügyi  miniszter egyút-

tal intézkedik, hogy a bürokratikus 
lehetőleg mellőztessék. 

— Levágta maga alatt a fát.  A na-
pokbon egy érdekes, de szomorú végű szeren 
csétlenség történt a gyulafalvi  fatelephez  kö-
zel, a romániai „Knbolás" nevű helyen, a 19 
kilométernél. Puskás Pál csiki illetőségű mun-
kás egy levágott fenyőfa  végére — mely egy 
másikon keresztül feküdt  — ráült s a keresz-
teződésnél vágni kezdette a fát.  Midőn a fa  el 
volt vágva, ugy elvetette a terhét, hogy a sze-
rencsétlen ember n hegyoldalon bezuhant. 
Puskás kényelmetlen utazásának az lett a vége, 
hogy egy fához  ütődött, miáltal Bulyos sérülé-
seket szenvedett. A kézdivásárhelyi Rudolf 
kórházban ápolják. 

A furcsa  távirat. Kgy marhakeres-
kedó a következő táviratot küldötte üzletfelé-
nek: .Holnap ntindeti disznó a pályaudvaron 
lesz. Önt is elvárom. Kn nem mehetek, csak 
holnapután, mert személyvonat ökröket nem 
szállít. Marha ára emelkedett, lássa el magát, 
ha ökrökre vnn szüksége, gondoljon reám 

— Hollánder Mór a francia,  angol és 
német nyelvekbon, valamint a zenei tantár-
gyakban tanítását megkezdette. Lakása a régi 
törvényszéki épületben. 

— A vonuló madarak megjelölése. 
A természettudománynak nem ujabb keletű 
törekvése az, hogy a madárvonulásnak ed-
digelé még a legkevésbé ismeretes kérdéseit 
megoldja: hogy a költöző madarak hol töltik 
a szigorú téli napokat. Kbben nz irányban 
többfajta  kísérletet tettek, de részint a mód-
szerek alkalmatlansága, részint az egyönte-
tűség hiánya miatt eredményt nem értek el. 
Legutóbb Németországban és Dániában könnyű 
alumínium-gyűrűkkel tettek kísérletet. A mód-
szer bevált és az ezzel megjelölt átvonuló 
madarak közül egy Indiában, egy pedig Dél 
Afrikában  került kézre A magyar ornitológia] 
központ Hermán Ottó igazgató kezdésére hozzá-
fogott  a jelölésekhez, hogy a hazánkban fész-
kelő s innen elvonuló madarak téli szállását 
megismerhesse. Ötféle  aluminium-gyürüt ké-
szítettek, külön gyűrűt a gólyának, a gém-
nek, a vadkacsának, ,i sirálynak és a fecs-
kének. Ezek az ízléses külsejű gyűrűk olyan 
könnyűek és ez alakjuk annyira alkalmas, 
hogy a madarat egyáltalán netu akadályozza. 
A gyűrűn szám van és a nagyohhaknn a kö-
zéppont jelzése. A gyűrűket nagyrészt liókákra 
rakják. így legalább a madarak korára is nyer-
hetnek adatokat. És minden gyűrűről bejegy-
zik, hogy ilyen, meg olyan madár lábára, itt, 
meg ott tették rá. így ha télen, a melegebb 
égöv alatt elejtenek egy ilyen megjelölt ma-
darat és a számozott gyűrűt visszaküldik a 
középpontnak, biztos adatot kap a természet-
tudomány. HZ ornitológiai középpont a műn 
kába bevonta a magyar társadalomnak a ter-
mészettudományok iránt érdeklődő széles ré-
tegét. Fölhívást telt közzé és gyűrűket küldött 
és az ország madártanilag legfoutosahh  vidé-
kein megindult a jelölés és eddig 800 fiókát 
jelöltek meg, köztük 350 gulyát, 120 sirályt, 
100 gémet, 150 fecskét  és több különfele  vo 
nuló madarat. Különösen a gólyán tartják fon-
tosnak és főként  a délvidéki, Szatmár kör-
nyéki és oltmenti gólyntelepeken kísérleteznek. 
A középpont (Budapest, József-körűt  G5.) ko-
moly érdeklődőknek  Bzivesen szolgál felvilá-
gosítással és gyűrűkkel. Egyben fölnéri  a kö-
zÖDséget, ha olyan madarat ejt el, amelynek 
lábán ilyen alumínium gyűrű van, küldje be 
a gyűrűt a középpontnak. 

— A szultán ozlgarettai. A világ 
legkitűnőbb és legdrágább czigarettáit a török 
szultán szívja. Palotájában külön p ívilonszerü 
épület vnn, melyben hat kipróbált munkás 
készíti kézi-gépekkel a szívarkákat. Török 
ország legkitűnőbb dohányát szállítják ide és 
a leveleket akkép válogatják, hogy száz kö-
zül egyet találnak méltónak arra, hogy a 
szultán számára feldolgozzák.  A gyártás költ-
sége — dohány árát bele nem számítva — 
darabonként egy korona. 

— H a t á r j á r á s o k . Határjárási szokásaink 
egyrésze u liujiliiiii IVddkultusz maradváiiyu. A fiild-
anya iránt miuilcn nép tisztelettel viseltetett. Őse-
inkről már egy görög író, Teotiluktosz mondta: 
tisztelik és énekkel dicsérik a földet.  Hagyomá-
nyainkban, szokásainkban a lohltisztcletnek nprő 
töredékei uin is inegvuliiink. Sok helyen a gyerme-
ket születésekor a földre  helyezik. Iiogy megtisz-
tuljon. Aki tavasszal elsőizbeu menydörgést hall, 
földre  veti magát és ide-oda hentereg, bog}- abban 
az évben ne legyen tlerékfájásu.  A haldokló embert 
H szobu töldjére fektetik.  Iiogy könnyebben hulljon 
meg. Egyes betegségekben, miut: szemverésnél, 
torokfájásnál,  földdel  gyögyittanak, azt tartva, hogy 
az magába szivja a betegséget. A tőidnek majdnem 
minden népnél gyógyító s nagy bűnök elkövetése 
esetén tisztító erőt tulajdonítottak. A föld  tiszte-
lete különböző szertartásokat szült. Kzek egyik 
nyomát találjuk a határjárásoknál is. Nemzeti jog-
hagyomânyarakbţp különösen a földbírtok  adomá-
nyozásával összekötött beiktatásoknál találunk ér-
dekes told tiszteletre emlékeztető szokásokat A 
töldadományt nyert birtokost az iktató királyi ember 
(homo regius) kezén fogva  vezeti be néhány lépés-
nyire földbirtokába,  amikor is földet  adott kezélie. 
Erről az okiratok többször megemlékeznek, midőn 
a pörösködő igazának a megállapítása forgott  szó-
ban. A birtokok határának bejárása is a földdel 
való szertartások kisérete mellett ment végbe. Ily 
alkalommal előforduló  szokásokra vonatkozólag ol-
vasható az akkori törvénykönyvünkben iCorjms 

juris ap. juram i: „Hatáijárósok és kiigazítások 
alkalmával annak, akinek birói ítélet folytán  le 
kellett tenni az esküt, a peres föld  helyszínén ásott 
gödörbe derékig be kellett állania s födetlen  fővel 
éa mezitláb. jnbh kezében darab földet  feje  fölött 
tartva, kellett a bírósági személy által elibe sza-
bott esküt elmomlnui, hozzáadván n szokásos eskü-
szöveghez : hogyha pedig hamisan csalárdul tette 
volna, ugvauazon fiild  nyelje el: soha se maga. se 
örökössei semmi hasznát lie lássák. Iinnein haszon 
és gyümölcsözi'* helyett tövist és bojtorjánt terem-
jen." A fölilbeásást,  vagy sülvesztést. bajilantn. n 
tatárok, inonlvák, germánok gyakorolták bünteté-
sekből. Kz u szokás teliát az őrségi pogány lulil-
kultllszból maradi. A határjárási szertartásoknak 
ősi, pogány alakja lassanként elmaradozván, pusztán 
a legszükségesebb, gyakorlati része maradt IVtnn. 
Ha egy birtokos örökös nélkül balt el, uvugy hűt-
lenségbe esett, a birtokot tőle elvették s a király, 
ndomáuylévél kíséretében, bő embereinek ajándé-
kozta oda. Az uj birtokot átadás előtt bejárták, 
vagyis határát megkerülték, l'gyauigy jártak el. 
lm valaki hirtnkánnk kiterjedését pontosan megkí-
vánta állapítani, vagy szomszédjával, rokonságúval 
a birtokhatár miatt pörben állott, llv esetlum n 
' *** os szomszédokat bizonyos napon összehívták. 
k...Kel a király, valamelyik káptalan, vagy konvent 
megbízottja bejárta a birtokokat s n régi határje-
leket, lia szükségesnek látszott. megújították, eset-
leg ujakat emeltek s általában a birtok határát 
megállapították. A hntárkerülés befejezésével,  lia a 
kijelölt határok ellen senki sem szolalt fel.  a bir-
tokul nz illető egyén tulajdonának jelentették ki. 
Erről hizonyságlcvelct állítottak ki s egyes esetek-
ben u kiPulylioz jelentést is tettek. A községek is 
hogy határuk kiterjedését megóvják évenkint a 
legújabb illőkig, meg szokták kerülni. Alig vnn ná-
lunk község, hol hajdanta határjárás ne lett volna. 
Ez tehát általános szokás volt. A községek liatá-
rát rendesen tavaszszal és pétiig Szeutgyörgynap 
táján, u szomszédos községek elöljárói köriiljiu-
ták s megnézték a határjeleket s a hol kellett', 
ott uji-a megállapították és liompokkal < föld-
liáuyás i, vagy a/, ottlevő fákkal  jelölték meg. 
Görsej vidékén nz ihell lakat vnlttlnelvik község-
beli liatárkerülő botjával vugy baltájával három-
szor gyorsan megütötte s ez lett lutárjelnlfi.  — 
Gyakran nem lehetett ezt tekinteni az igazi s vég-
leges határji-luek. (le hál a következő határjárásig 
bele kellett nyugodni, mert a tat a háromszori 
megiités után érvényes határjelül szokták tekin-
teni, legalább ideiglenesen. Azután a la törzsét 
fejszével  keresztalakbnn megfaragták.  Hu a tán 
már régi faragás  volt minden alkalommal ujat 
vágtak 1-á. Némely fának,  mint állandó határjelnek 

törzse a sok jelöléstől, úgyszólván végig, össze-
vissza volt faragva.  Annak ellenére, Iiogy a köz-
ségek elöljárói minden évbeli határt néztek, állandó 
batár nzélt még sem volt, mert ha valamelyik 
község lakói iguzságtalanuuk tartották a liatár 
megállapítását, mar számítottak arra. Iiogy a ki'i-

tkező évben magtik i-a nézve kedvezőbben fogják 
kiigazitaui. Ilyenkor, ha másként nem lehetett erő-
szakosság utján is igyekeztek a mult évi döntést 
kedvezőbbé változtatni. Azért lehetett találni né 
hol egymás mellett több lioinpot s bevagdalt fát. 
A határjárások teliát nem ritkán gyűlölködéssel, 
ezivakodással jártak. írást, illetőleg jegyzökönyvet 
nem szoktak felvenni.  A megegyezés teljesen szó-
beliségen alapult. Idővel a határjárásokat ritkább 
időköziikben tartották: minden két-öt évben s ahol 
már nem volt arra szükség csupu szokásból men-
tek ki. néhol zeneszóval. Délután kellemes kirán-
dulásnak tekiutették u határkerUlést. A község ha-
táráuak csuk egy darabját jártuk be s emlékezet 
okáért, minden bonipon egy legényt megcsnptuk. 
vagyis a határt jelölő hoiupra lefektették  s pnl-
czával háromszor-négyszer végig húztak rajtu. — 
Határjárásszámhu vehető n gyepiijárás is. Zula-
nlcgycben uz 1HUII körül kinilott úgynevezett -Hegyi 
uitikulus" rendelkezése szerint: „a bíráknak és 
esküdteknek első golidjuk legyen, hogy a gyepü-
ket megjárják ; kinek rossz gvepüje találtatik, meg-
csimih'isra intsék, hogyha valaki azon intéstiil Ibgvn 
tizenöt nap iiiulvn ineg nem igazíttatná, négy lo-
rintra büntettessék." A büntetéspénzekből ősszel 
és tavasszal misét szolgáltattak, bog}- Isten a he-
gvet minden csapástól megóvja. A megmaradt pén-
zeu akkora áldomást csaptuk, amekkora csak ki-
tellett: sokszor egész lakodulomszámbn iiicut. 

árfolyamok,  a mult hetiekhez viszonyítva javu-
lást mutatnak. 

Rendkívüli kedvező hutással volt az üz-
let alakulására az osztrák hitelintézetnek a hé-
ten közrebocsátott félévi  mérlege, mely az el-
múlt évivel szemben mintegy 800,000. koronás 
nyereségtöbbletet tüntet fel,  és minthogy az év-
hátralévő részéuek kilátásai igen ketlvezőek, 
arra lehet következtetni, hogy általában a ban-
koknak módjukban lesz a részvényeseknek lega-
lább annyi osztalékot juttatni, mint az elmúlt 
év folyamán. 

Helyi értékekben csekély volt az üzlet, 
keresettek voltak a rimamurányi és salgótar-
jáni részvények, mig a déli vasút részvényei-
nek árfolyama  a hét folyamán  mintegy 7 1/2 
korouával javult. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következük voltak: 

aug. 6. 
4*;„ magyar koronajáradék 93.15 
Magyar hitel részvény 739.— 
Magyar leszámítoló és péuzvb. részv. 470 25 
Kiinamurányl vasmlt részvény . 556.— 
Salgótarjáni küszéiibáuyu részvény 5Ű9.50 
Déli v.siiL részvény 112 50 

aug. IX 
93.10 

74825 
471.75 
557.50 
570 — 
115.25 

Árverési hirdetmény kivonat 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhirté teszi, hogy dr 
Iniecs János csíkszeredai ügyvéd által képvi-
selt Kedves Gergely csikjenőfalvi  lakos végre-
hajtatónak Szabó István csikjenőfalvi  lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 100 korona töke 
követelés és járulekai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság területén iévó Csikjenőfalva 
községben fekvő  a csikjenőfalvi  269. számú 
tljkvben a + 1. rdszátn 526. Itrszám alatt fog-
lalt l'aházas beltelekre. a C. 4 alatt özv. Szabó 
lstvánné szül. Bács Borbála és V.  10 alatt özv. 
Szabó Mihályné szül. Szentes Márcella javára 
bekebelezve levő élethossziglani haszonélvezeti 
jonok sérelme nélkül az árverést 040 korona 
zennel megállapított kikiáltási árban elren-

delte, és hogy a fenntebb  megjelölt ingatlan 
nz 1908. evi augusztus ho 31. napján 
deleiötti 9 órakor Csikjenőfalva  község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlau becsárának 10°/,-át, vagyis 64 koronát 
készpénzben, vagy az 1861. LX. t.-c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazság-
ügyiuiniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvszék, mint telekköuyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1908. évi junius hó 10-én. 

Csiszár, 
kir. trv&zbi biró. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A „Hermes" Msgyar Általános Váltóflilet  Réei-
venytárMSág, Budipest, heti Jelentése a tfizsde-

forgalomról  és piniplaciról. 
Budapest, 1906. augusztus 13. 

A budapesti értéktőzsde hangulata az el-
múlt hét folyamán  ismét barátságosabb és 
kellemesebb volt, a minek indító oka az, 
hogy nemcsak a külföldön,  hanem általában 
nálunk is a nagy bankok félévi  Uzleteredmé-
uyei várakozáson felüli  kedvező eredményeket 
mutatnak. — Ezek fol)  Un természetesen az 
érdeklődés különösen bank-részvények felé 
fordult  és a bankok részvényeinek árfolyama 
nemcsak nagyobbszabásu vélemény vásárlá-
sokra, huuem a contremine-nek fedezeti  vásár-
lásaira is lényegesen megszilárdult. — Bár a 
hét folyamán,  főleg  arra a hírre, hogy a török 
értékek a párisi tőzsdén nagyobb árfolyam-
hanyatlást szenvedtek, az üzlet az összes kül-
földi  tőzsdéken és ezekkel kapcsolatban nálunk 
is némileg ellanyhult, mindazáltal a szilárd 
alaphangulat ismét felszínre  tört és az összes 

Sz. 61G7. couer 0680/908. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy dr 
Szántó Samu végrehajtatónak Kovács József 
és neje Erős Veronika végrehajtást szenvedő 
elleni 1800 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén levő Csíkszereda város 
határán fekvő  a csíkszeredai 69. sztljkvben fog-
lalt A 4- 113., 114. hrsz. belsőségre 10352 
korona kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a lentebb megjelölt ingatlan az 1908. 
évi augusztus hó 31. napján delelőtt 9 
órakor a csíkszeredai kir. törvényszék tlkvi 
hatóságának árverezési helyiségébe megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiállási áron eladatni nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 10"/,-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
Bzámitott és az. 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez leteni, vagy az 1881. LX. 
t-c 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1908. évi julius hó 17-én. 

Geosfi  Béla 8. k., 
kir. tSrvszéki btró. 

H1RDETESEK 
olcsó ársz&mitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 



Angnastoa 19. c s í k i l a p o k 34. szAm. 

Oalatam folyó  éri október hó 1-tíl 
Kapn-otoa «a. M. alatt nyill* m i -

Vao n n M r f n  * t. köiön««K b. 
tudomására hornl, hogy Brassóban, 
Immot  m . a l B alatt ldslelenssra 

S Z Ö C S M Ö H E L Y T 
nyitottam, hol kliirdlag saját káaalt-
ményfl  mludenDemn n6t gallétok 
Iboak) karmantynk (muflok),  esórms. 

"és n i n i sapkák s leguiahb 
divat után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók 

Ugy a /óvárosban, mint a köl-
(SldOn asenett tapaflitaiataim  e téren 
abban a kellemes helysetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb mend Illéseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelem után eleget 
tudok tenni. 

A fent  emiitetteken klvQl késiitek 
a legújabb divat után mlndennemQ •ami, nói éa gjermak-kabátokat. 
Ugarok ás paletokat, egysióval e 
ssakmáhos tartozó óasses csikkeket 
ieggvorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett 

Úgyszintén elvállalok bebélelé-
aakat, prémaaéaaket, Jaiitáaokat éa 

Nálam vásárolt szdrmeáruk dlj-
mentaaan tisztíttatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeller  Sándor, 
GO-U pipere-azAcs. 
VldsU megrendelések a leggyor-

sabban leásnék eukdsíl te. 

0 A legolesóbb bevásárlási forrás 
EKETE VI LMOSj 
illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként éa mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 
= = virágszappanok. — 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajssesz korpa éB hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerator 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaol és Stomstln fogápold  IIR-
rsk a legjobbak. A Trlfoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állsadé hsjípo-
íMhoz SBlkülőihetetlen — A Honsy 

Jelly • legjobb kéiflnomltá. 
Vidéki virtKldnct IctDOilKiíiii oiUiiltttKL 

Husz s z e k é r széna 
C s i k t a p l o c z á n e l a d ó . 

Czim megtudható a kiadóhivatalban. 
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o d a Brassó Kézdivásárbely Bereczk. v i s s z a . 
Szv. Szv. Vv Tvszsz 

870a 8704 8712 8774 
1—III. i - m . I—III. I—111. 

900 9 " 
200 12» 

8 " G" 
6 " 2« 

5'» 8 " 3" 7" 
610 10"" 4" 8 » 
G" 10» 4" 
7" 11" 6 " 
8 " 12" G" 
8 " 12" 70. 

901 1 " 7» 
10» 2" 8 " 

érk 

ind. Bpest k. pu. uNvár) át érk. 
Bpest k. pu. (Arad) át 
Kolozsvár (12G.) 

.. Predeal J20..I 
Brassó ind. 
Brassó (120, 137) érk. 

érk. Sepsiszentgyörgy (I35l ind. 
ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk 
érk. Kovászna ind. 
ind. Kovászna érk. 
érk. Kézdivásárbely ind. 
ind. Kézdivásárhely érk. 
érk. Bereczk ind. 

Szv. | Szv. I Vv. Szv. 
8706 8701! 8711 8703 
I —IIII—II1 jI—II• i 1—II• 

8'» 
fi" 
<i" 
5» 
5"3 

4.0 
4 . . 
3" 

7" 
12" 
1Ö" 
3" 

1" 
12" 
12«" 
l l " 
II" 
10" 
10" 
90. 

QIO (JIO 
9" 

o" u r 
5"» 8" 
4" • 
3» 
3« 
t)u 
2» 

12" 

Oda. S.-szenţgy0rgy—Gyimes—Palanca. Vissza. 
Szv. 

8802 
I—111. 

2» 

si» 

6" 
8" 
8» 
8»« 
8» 
8" 
8" 
8 " 

90S 
9" 
9" 
9» 
9" 
0M 

10" 
10« 
10*3 

10" 
11»' 

Szv. 
8804 
I—111. 

8» 

8 M 

10» 
11" 
11« 
12°' 
12" 
12" 
12" 
12» 
12" 
1« 
1" 
1« 
1 " 
1 " 
2» 
2 " 
2 " 
2« 
3°* 
3 -
34. 

Tvszsz. 
8864 
I—III. 

12" 
2" 
31» 
32» 
3" 4« 
4.1 
4" 
4" 
5°» 
5" 
5« 
6" 
G» 
fi'1' 
7 u 
7« 
8 " 
8" 

Vv. 
8812 
I—III. 

Vv. 
8811 
l-l l l 

9" 
1220 

G» 
3°> 

5» 
G" 
7" 
7" 
7" 
7" 
8" 
8 ! I 

8 " 
8 4 1 

goj 

ind. BpeBt k. pu. (Nvár. 1 át érk. 
Bpestkp.Aradát 153,120,134 
Kolozsvár (126, 134j 

„ Brassó il34i 

ind. Sepsiszentgyörgy' (134) érk. 
TuBuádfiirdó 
Tusnád 
Csikverebes 
CBikszentsimon 
Csikszentimre 35. sz. örh. 
Csikszentkirály 
Zsögödfürdó 
Csíkszereda érk. 

ind. 
érk. 
ind. 

ind. 
érk. 
ind. 
érk. 

érk. 
ind. 
érk. 

Madéfalva  (13G) 
Szépviz—Szentmihály 
Aj nád 
Lóvész 
Gyimesfelsölok 
Gyimesközéplok megálló 
Gyimesközéplok 
Gyimes 
Palánca 

ind 
érk 
ind 

TTUU.I Szv. I Szv 
8863 M0ÍII35 880:1 
I—III I—III l- l l l 

8'» 

0» 
5" 
46« 
4.1 
4S' 
4» 
4" 
3" 
3« 
3» 
31" 

7»« 
12« 
10" 
1&» 

12«. 
10M 
1QS0 
10" CJ4Í 

9si 
9" 
yoi 
8 4 1 

8» 
8" 
71« 
720 7" gs« G°" 
5" 
BÍ0 

C" psjj.. 
(JIO 
6 " 

4« 
3" 
310 
3.2 
9S2 
2» 
2" 
910 
2» 
2"' 
jw 
1» 
1" 
joa 

12«s 
12" 
12" 
12" 
10" 
10"» 

1" 
61U 

10"" 
8"" 7» 

7" 
7" 
7" 
6" 
(J5l 
G" 
ti" 
6* 
6" 
6°" 
5" 
5« 

4« 
44. 4 » 

Oda. Madéfalva—Gyer^yószentmiklós. Vissza. 
Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. 

8812 8814 8818 8011 8013 8016 
I.—111. I,—III. I.—III. 1—III I—111 I—III 

— 2 " 8» — M HdlDat L1.1 (126, TUT153,134.135) ért Ţ60 G4' 1" _ 
— — 8 M — „ Kolozsvár (12G. 134, 135) ,, 10M G" t il. — 
— 5" 8 " — „ Brassó (134, 135; ,, 1™ G" 10°" — 

— G" 10» 12" „ Sepsiszentgyörgy (135) - 10"6 415 ti" — 

9" 2« 6» ind. Madéfalva érk. 7» 1« 5" 
— 9 B 2 » 6" Csikrákos 7" 12" 5" — 

— 10" 2«' 7.1 Csikmadaras 7" 12" 4.1 — 

— 10" 2" 7« „ Karczfalva „ 
ţio 12" 4" — 

— 10° 3°* 7« „ CBÍkszentdomokos „ 
6« 12"" 4« — 

— 11» 3" 8 " „ Marosfó 6" 11» 3" — 

— 12» 4« 9" „ Vasláb 5" 10«» 300 — 

— 12" 4» 9» „ Tekerópatak 5'° 10" — 

— 12» 4 . . 9» érk. Gyergyószentiniklós ind. 5°° 10» 2» — 

Hirdetés. 
A Sepsi-Kőröspatakon levó gróf 

Kálnoky-féle  intézetben, amely a Szat-
rnáron anyaliázzal bíró irgalmas nővérek 
vezetése alatt áll, fölvételt  és teljes 
ellátást kaphatnak oly növendékek is. 
akik az elemi iskolák végzése mellett, 
mérsékelt áron a német és frauezia 
nyelvben, továbbá a zongorában okta-
tást kívánnak nyerni. Bővebb felvilágo-
sítást nyújt a prospektus. Jelentkezni 
lehet az intézet fönöknöjénél.  3-3 

Eladó méhes. 
Oyergyó-Békáson több kaptárból álló 
népes méhes teljes felszereléssel  együtt 
eladó. Részletes értesítés a gyergyó-
békasi vámhivatalnál nyerhető. 

MEGHÍVÁS 

A CSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ 
BIRTOKOSAI SZÖVETKEZETÉNEK 

TusnádfUrdttn,  1908. szeptember hó 
6-án déleltttt 9 órakor megtartandó 

RENPKIVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T Á R G Y A I : 

1. Az 1907. évi mérleg, nyereség-
és veszteség-számla előterjesztése. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése 
és az igazgatóságnak és a felügyelő 
bizottságnak a felmentés  megadása. 

3- Esetleges iuditványok. 
Tusnádfürdö,  1908. augusztus 18. 

KÁLLAY UBUL, 
elnök. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
, hogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utcza, 

jf.  :ül iL. a tramway elágazásánál) be l - és kü l fö ld i 
:::: m á r v á n y b ó l faragtatok  és csiszoltatok :::: 

B f l T O K - u m V Í H Y I i A P O M T 
ÉS S I R E W I t É K E K E T 
Továbbá raktáron tarlók: Gránit, 
Sienit, Labrador és Andeşyt kemény 
kőzetü síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből u legolcsóbban sze-
rezhetők be. — Ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zámfordulni,  inert ez által nagy meg-

takarítás érhető el. — Szives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
N A G Y J Ó Z S E F :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

• • • s > > » » « s « > * > 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A l i i Â I I T 4 & Î S O I I 1 Í I , , . 4 t f t  % k o t . S© 111 . 

&&&A B I T A b T O n n f e l K  S Z A P f f A M  á i a l k e s . - £11 . 

A l t B A B I Y A & T U J t t Í K K Q E t S f f f Q R  4 i « l k e t . SO Ü L 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrém készítmények arc- és kézbőr linoini-
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 uz arcúak. 
A legkiválóbb orvoB szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba b iva ly te j 
készí tményektől . — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomBágot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg. 
Bzél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgy por pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve kúld a készíti: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csikszeredaban kapható a gyógyszertárakban, valamint 
F e k e t e V i l m o s 1 1 1 a t s z e r - r a l E t á r á b a n . 
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Száz és száz orvos korszakot alkotónak je lente t te 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 a szer a hófürdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás* szobafürdő  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gfii-  és bőlég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanéiig eseteiben. Btb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 
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A készülék megtekinthető vétel-
kótelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALADÁR 

a „Sanitás" szobagőzfürdő-
készülék egyedüli gyártója. 

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