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CSIKI LAPOK POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

S a i o b o d a J ó a a e f  könyv- és paplrkereakedóee, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előli/.rlési dijak is ki'ildomlúU. 

—• Telefon  hivószúm 2. 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre lizelendó. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkint 
40 fillérért  közölteinek. 

Megjelenik minden a a é r d é n . 
Elofiaoténi  ár: Egész évre tt kor. (KQlföldro)  12 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 k »r. 
Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n aaámlttatnak. 

Késiratok nem adatnak vlsesa 

Ünneprontók. 
Alabárdos koronaőrök őrzik még pár 

napig Szent István ereklyéjét a „Szent 
Jobb"-ot a bndai vártemplomban. 

Ezerén és ezeren zarándokolnak az 
ország minden részéből tt fővárosba, 
Iiogy ezt a drága ereklyét megtekint-
hessék. 

Minden magyar embert leírhatatlan, 
csodálatos érzés tölt cl az ereklye szem 
léletekor. A keresztény Magyarországol 
megalapító szenl király dicsősége :ámad 
fel  egy pillanatra. 

Hatalmas erő rejlik az emlékezet-
ben ! Szükségünk van erre. A magyar-
ság és kereszténység eszméjének diádul -
ünnepe augusztus 20-ika s épen e két 
eszme forog  veszélyben. 

Szükségünk vnn tehát Szent István 
király dicső emlékének a mcgüuneplé-
sére, mert igy van egy olyun napunk, 
amelyen időt szentelhetünk hazafias  és 
vallásos érzelmeinknek uz ápolására. 
Krót meríthetünk a múltból a jelen ne-
héz veszélyeinek a leküzdésére. 

Szent István királyban öltöt igazán 
testet a vallásos és a hnzutias szellem. 

Ritka nemes tulajdonság! 
Tiszta hamisítatlan fénynyel  övezve 

áll előttünk még ma is Szent István 
glóriás alakja. Ezer év viszontagságai 
még csuk növelték emlékét, de cl nem 
homályosították. 

l j_korbao élüuk, más szellem 
tör elő! 

A keresztény Magyarország szűz-
máriás lobogójával szemben ott találjuk 
» véres lobogót. Ma itt. holnap ott tipor-
ják sárba a nemzeti zászlót. 

De ez még hugyjáu! Néha hivata-
losan fojtsák  belénk u nemzeti érzést 

Hát ez az a szebb kor, amelyre 
vártunk unos untalan s amelyet a „S/.ó-
zat" nagynevű költője megénekelt?.... 
Oh nem! Visszafejlődtünk  csúnya mó 
don! Vérrel szerzett jogainkból minden-
nap veszítünk valamit, mindennap ujabb 

rést ütnek nemtelen kezek ezeréves 
múlttal biró türléneli alkotmányunkon 
Mindez szép simán, vér nélkül békés 
uton megy keresztül Őfelsége  a Király 
nevében! 

Még ünnepelni sem tud a magyar 
ugy, a hogy a szive diktálja. 

A spontán megnyilatkozó ünnepi 
hangulatút mindig megzuvarják a hiva-
talosan megjelenő idegen alakok uz: 
ünneprontók. 

Legújabban augusztus hó 20 án a 
keresztény Magyarország megalapítójá-
nak Szent István királynak megünnep 
lése alkalmával volt alkalmunk meg-
győződni az ünneprontók visszatetszést 
és gyűlöletet támasztó szerepléséről-

Újra felhangzott  a „Gotterliulte" a 
fájó  emlékeket keltő császári nóta! 

Miköze nz osztrák császárnak ami 
nagy nemzeti ünnepünkhöz s tni köze 
különösen a katonaságnak. 

Hagyjanak bennünket egyszer nyu-
godtan ünnepelni, legalább augusztus 
hó 20-án. 

Fáj uz embernek a lelke s önkény-
telen a haragtól, a méregtói, keze ökölbe 
szorul aunak a hullatáru, hogy még 
Szent István magyar király emlékének 
a megünneplése alkalmával is tüntetni 
kell, az ország szivében a fővárosban, 
a magyarság mellett, a nemzeti eszme 
kidomborítsa érdekében! 

Mert hát ugy történt uz eset, ţpg.v 
a koronázó templomban tartott, ijieni 
tisztelet uluit ti katonaság ketszeradott 
sortüzet s utána a zenekar mintl a két 
alkalommal játszoltu a „(Iotterhalte"-t, 
mire a hazafias  közönség u „Himiiusz'-t 
kezdette énekelni, de azért — ami na-
gyon természetes — a trombiták har-
sogasával szemben gyengének bizonyult 
a közönség hazafias  éneke. 

Legyen egyszer már loyalis a ma-
gyar király Itü mugyarjuilioz s leg 
alább nemzeti ünnepeinken kíméljen 
ineg bennünket a gyűlöletes „Gotter-

lialte" zenéjétől, mert ennek a nyomán 
annyi bánut, keserűség és fájó  emlék 
támad, hogy súlya alatt lcroHkudtin még 
u császári trón is! 

Dr Benke Antal. 

Az uj szinikeriilet — megalakult. 
Több izben megemlékeztünk úrról 

a városunk kulturális és szellemi éle-
tét közelebbről érdeklő akcióról, melyet 
Kállay Ubul vármegyénk fenkölt  gon 
dolkozásu főispánja  néhány hónappal 
ezelőtt megindított és mely egy uj színi-
kerület létesítését célozta. 

Ürömmel értesülünk tusnádi tudó-
sítónk állal lapzártakor, hogy főispánunk 
ez irányú törekvését teljes siker koro 
názta, amennyiben a folyó  hó 2">-ikére 
Tusnádfürdőre  egybehívott értekezleten 
az érdekelt városok megjelent képvi-
selői gróf  Festetich Andor, u vidéki 
színészet országos felügyelőjének  elnök-
lete alatt az uj szinikcrület létesítését 
kimondották és azt „Erdély részi máso-
dik sziuikerUlet" cirne alatt meg is ula-
kitották. 

Az alakuló gyűlés a szervezeti 
szubályok megalko:ásu és elfogadása 
utáu K á l l a y Ubul főispánt  a sziui-
kerUlet választmányának elnökévé és 
Józsa (íézát, lapunk beliiiunkatársát a 
választmány titkárává választóim meg 
egyhangúlag. 

Az alakuló gyűlést követő választ-
mányi ülés hutározutu értelmében az uj 
kerület színészetét u jövő esztendőben 
Fehér Károly színigazgató u vele kütötf. 
szerződés értelmében újjászervezendő 
színtársulata fogja  ellátui. Csíkszereda 
jövő évi sziniévadja január hó 9 ikétól 
február  hó 25 ig fog  tartani. 

A szinikeriilet létesítésével össze-
függésben  és azzal kapcsolatban főispá-
nunk — miként értesülünk — váro-
sunkban egy sziupártoló egyesület és 
liclyi sziuügyi bizottság létesítését ter-
vezi. Ezek ulupszabályai most készülnek 

ós rövid időn belül városunk szinpár-
toló közönségének egybehívandó érte-
kezlete elé lesznek terjesztve megvita-
tás és elfogudás  végett. 

Főispánunk nem éri be tehát a szini-
keiület létesítésének nehéz munkájával, 
ö önnek fejlesztése  és megerősödése 
erdekében ujabb üdvös iutézményeket 
letesit, fogadja  ezért a nemes törekvé-
séért. elíisinerésUnket és hálás köszö-
netünket ! 

A csíkszeredai vasúti rendel-
kezési állomás 

Ismeretes a vármegye közigazgatási bi-
zottságának és vezető faktorainak  azon moz-
galma. hogy vasuli rendelkezési és telcpállo-
másul Mailéfalva  helyett Csíkszereda rendez-
tessék be. A mozgalom főleg  Csíkszereda, mint 
vármegyei székhely érdekében indult meg, s 
a kérelem amily igazságos, ép oly inéltáuyus 
is volt. Jóllehet a kérelemnek komoly akadá-
lyát nem láttak és nem látjuk, sőt annak tel-
jesítésére előzetes ígéret tétetett, a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszternek a vármegye 
közönségéhez a napokban leadott elhatározása 
nem elégíthet ki senkit, ki a rendelkezési ál-
lomás beállítását kívánta. Mindössze aunyit 
értünk el, ha ugyan ezt eredménynek vehet-
jük, hogy a inailéfalvi  állomáson a gyimesi 
vonatra szállóknak külön közvetlen kocsik lesz-
nek bekapcsolva, s igy az egy órai csekély (?) 
várakozási időt nem kell a szabiul ég alatt 
eltölteni. A várakozási idő leszállítására azon-
ban semminemű intézkedés nem történt. A le-
irat pedig a csíkszeredai rendelkezési állomás 
létesítését jövőre nézve is leheletlennek és 
kizártnak látja. Hogy milyen indokokból, azt 
megmondja maga a leirat, melyet szó szeriut 
közlünk : 

Csíkszereda rendezett tanácsú város 
közönségének a madéfalva—  gyergyószentmik-
lósi vasút közforgalomba  helyezése alkal-
mával előterjesztett nzou kérelmére nézve, 
hogy rendelkezési állomásul Madéfalva  helyett 
Csíkszereda állomás rendeztessék be, utalás-
sal a vármegye közigazgatási bizottságának 
folyó  évi január hó 14-én 63. kig. szám alatt 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
F x e f e l e f f i f t t 

Személyek: Irén 16-éves kis leány, par-
don bakfis,  kit holnap visznek vissza a zárdába 
a 2. felsőbe.  Klla, Irén barátnője 23 éves. 

Klla: Én nem értelek, már két órája kín-
zói, — hogy mondasz valamit és még min-
dig nem rukkoltál ki. Vagy mondd el szépen 
mi bajod, vagy hagy békét 1 

Irén: Igazán Klla ne légy oly kegyetlen. 
Várj még egy keveset mindjárt rákerül a sor. 
Nem olyan könnyű dolog. És nem lehet eltré-
fálui,  emberéletről, van szó. 

Klla (csípősen i: talány bizony valami 
fiatal  ember életéről ?, vagy talán egy kadét 
életéről ? 

Irén: Tudtam, ha neked szólok megint 
gúnyolódsz. Igazán, milyen is vagy tel l'e-
dig másnak nem merném mondani, de te 
segíthetsz, te adhatsz tanácsot, neked már sok 
tiszttel, hadnagygyal, sót századossnl is volt 
Ilyen . . . . ilyen eseted. 

Klla: No nem gúnyolódom, ha igazán 
komoly, mondd el szépen, de igazán ám, min-
dent, ugy ahogy volt. 

Irén: Hát tudod vasárnap majálison vol-
tunk. Te is ott voltál, de tu Gabival kocsin 
mentél és kocsin jöttél, mi pedig olyan nagy 
hordó szekéren. 

Klla: Ugy látszik azon érdemesebb volt 
jönni. 

Irén: Ne szólj közbe. Nem ott történt. 

Már elóbb. Emlékszel mikor ti mindnyájan el-
mentetek a patakhoz rákászni, én nem mentein 
veletek. Kn elmentem magyarét szedni, de csak 
ott közelben. És ti rákásztatok és kiabáltatok, 
láttam hogy mulattok és én nem tudtam mu-
latni, mert Gyula is velem jött magyarót szedni. 
Ö húzta be az ágakat és én szedtem a magya-
rót. Egyszer ahogy lehúzta tiyula az ágat és 
én felnyúltam,  hát ugy háttal kerültem Gyulá-
nak, — és én tudod a kék batiszt blúzomban 
voltam, — amelyik egészen ki van vágva és 
(íyula ugy egészen közel hajolt és meg akart 
csókolni. 

Ella: No hát cz a baj. Ettől ugyan nem 
hal meg egyitek sem. 

Irén: Igen, de nem csókolt meg. Te nem 
hiszed el, de nem csókolt meg Isten bizonyt 
csak ugy tett mintha megcsókolt volna és én 
erre megijedtem és cl akartam futni  oda hoz-
zátok. De ó akkor kért, Iiogy nem csókol meg, 
és én miiradtam. nzt mondta, hogy csókot lopni 
nem férfias.  És a lopott csók nem ér semmit. 
Csak az jön szívből, amit önként adnak. 

Ella: Nagy szamár ez n Gyula. 
Irén: (hirteleni Ugy-e? Bezzeg Géza lo-

pott tőlem csókot, de nz olyan jó volt (aka-
dozva) tudod az már rég volt, még gyermekek 
voltunk és nem is volt olyau csók. Inkább 
csak véletlen volt, csak hozzám ért, de ugy 
egy kicsit. 

Szent István napjárn díszítettük az abla-
kokat és egy virágot vett el előttem az ablak-
ból, azlán nehéz volt a cserép, és a másik 

kezével is át kellett nyúljon, de az nem félt 
ott előttem, hát azzal a hátam inegett fogta 
meg a cserepet és hogy erőlködött — nehéz 
volt a cserép, — hát a szája az r.jkamhoz ért, 
de egyszer csak Isten bizony, de akkor még 
gyermekek voltunk. 

Ella: Csodálatos Gézát csak két hónapja 
ismered. Ks Szent Isván napja most volt ez-
előtt egy héttel ? 

Irén i elpirulva): Az igaz ! De Géza nevét 
csuk tévedésből ejtettem ki, Miklóst akartam 
mondani. Ot már rég ismerem, vele együtt 
nőttünk fel. 

Ella: Jó, jó én elhiszem, de folytasd 
csak. Hát Gyula nem csókolt meg. Ez a baj ? 

Irén: Nem hanem ezután történt. Akkor 
arrafelé  jöttetek és másról kezdtünk beszélni. 
De hazafelé  a nagy szekéren egymás mellett 
ültünk. És sötét volt, bár azok a szemtelen 
Irraáék mindig gyufákat  gyújtogattak. De egy-
szer csak közben — hallhattad amikor azt 
énekeltük hogy: .megirigyli minden papa-
gály " akkor odahajolt Gyula és 

Ella: Megcsókolt?! 
Irén (erőszakos: idegességgel>Nem hanem 

mutatott egy-egy golyót a revolveréből és azt 
mondta, hogy azzal lövi meg magát, ha meg 
nem csókolom addig, amig el nem visznek. 
De én holnap megyek vissza Budapestre és 
holnap Gyula meghal fiatalon,  ha meg nem 
csókolom. Mit tegyek Ella tanácsolj ? Engedjek? 
Megcsókoljam ? 

Ella: Hát ez igazán fértiatlan!  Csókot 

lopni megjárja, de zsarolni?!... Hanem azért 
ne essél kétségbe; nem lövi ő meg mngát. 
Eddig is élt csók nélkül. Szamárság volna fel-
ülni neki. Nem is meri megtenni. Hisz 
egy hete, hogy hosszú katdot kapott sokkal 
nagyobb gyerek, sem hogy megváljék tóié! 
Ne félj  semmit. Nem érdemes rágondolni. 

Irén: De hátlin megteszi. Tudod milyen 
bolond, a múltkor is a zsebkendőmért ruhásán 
beugrott a vízbe. Sok minden kitelik egy ka-
déttól. Kn félek.  Én lelkiismeret furdalást  érzek. 
Éu nem tudok embert ölni! (sir.) 

Klla: No ne sirj Irénkém meglátod nem 
leBZ semmi baj. De ba félsz,  hát nyugtasd meg 
magad és nem halsz bele és Gyula is élni fog. 

(Rövid ideig beszélgetnek aztán elválnak. 
Irén egész nap sir. A mama azt hiszi, hogy 
búcsúzik a háztól, készül a zárdába és nagyon 
sajnálja ót. 

II 
Irén (búsan csomagol.: Csengetnek. Sza-

lad ajtót nyitni. Az ajtóban Gyula a kadétot 
találja szemközt. Meglepetve fogadja.) 

Irén: Isten hozta Gyula, szép hogy eljött 
még búcsúzni. Látja ma már megyek. Szom-
baton már bent is kell lennem a zárdában. 

Gyula: Kezeit csókolom (kis idő múlva). 
Igen búcsúzni jöttem. Magától is Irénke és 
mindenkitől is. 

Irén: Hát maga még nem meg)' vissza? 
Gyula: Oda nem. 
Irén: Hát hová? 
Gyula: A hová maga klild. 



Auguoitus 26. c s í k i l a p o k 
kelt kiteljesítésére, az 1906. évi julIus hó 
24-éo 49482. szám alatt kelt rendeletem kap-
csán a következőkről értesítem a vármegye 
közönségét: 

A székely körvasút még hiányzó déda— 
gyergyószentmiklósi szakaszának teljes kiépi-
tése után, mely legkésőbb az 1909. év végén 
megtörténik, a határszéli vonalak egy tekin-
télyes szakaszának személy- és áruforgalma 
ugy a székely kocsárd—kolozsvári, mint 
ezékelykocsárd—tövisi irányon át Budapest 
felé,  az uj vonaloa fog  lebonyolodni, mert 
székely kocsárd— gyimesi távolság Gyergyó-
szentmiklós —Madéf  alván át 12T kilométerrel 
lesz rövidebb, mint a székely kocsárd—gyimesi 
távolság Brassón át, sőt Tövis állomást tekintve, 
a két irány Gyimesig még mindig 60 kilómé 
ter különbséget mutat az uj vonal javára. 

Kzt a fontos  körülményt véve alapul, a 
vonatforgalom  lebonyolításának szükségletei 
előreláthatólag ugy fognak  kialakulni, hogy 
az uj vonalat érintő viszonylatokban Maros 
vásárhely, Gyergyószentiniklós és Sepsiszent-
györgy vagy Brassó lesznek a telepállomások, 
miből folyólag  a rendelkezési szakaszokat a 
székelykocsárd—marosvásárhelyi,  marosvásár-
hely-gyergyószentmiklósi, gyergyószentmiklós-
gyimesi és brassó—madéfalvai  vonaluk fog-
ják alkotni. Csíkszereda tehát, mint nem el-
ágazási és nem természetes szakaszhatár, fűtő-
ház és telepállomás kijelölésére semmiképpen 
nem alkalmas és számításba nem jöhet. 

De Madéfalva  állomás sem alkalmas erre, 
mert nem szolgálhatja azt a czélt, bog}' egy-
részről ott olyan fűtőház  legyen, hol mozdo-
donyok volnának állomosithatók, másrészt, 
bogi akár a vonatkísérők, akár a mozdony 
személyzet részére telepállomás legyeu. 

Ugyanis a madéfalva—gyimesi  és madé-
falva—gyergyószentmiklósi  vonal hegyi pálya 
lévén, azokon hegyi mozdonyokat kell alkal-
mazni, olyan beosztással, hogy azok Gyergyó-
szentmiklóson állomositva, a nevezett két vo-
nalon ezek lássák el a vontatási szolgálatot, 
olykép, bog)' ugy Gyimesen, mint főképen 
Madéfidván  a fűtőház  csak forduló  állomási 
fűtőház  legyen, hol sem mozdony, sem moz-
donyszemélyzét állomositva nem lesz. Ugyan-
ez áll a vonatkísérő személyzetre is, mert 
brassói Bzemélyzet elláthatja a szolgálatot a 
személyvonatoknál egészen Gyergyószentmik-
lósig A tehervonatokat gyergyószebtmiklósi 
vonatszemélyzet látja el Madéfalváig  és Gyi-
mesig és e szerint csak Gyimesre kell a ma-
détolva—gyimesi szárnyvonal személyszállító 
vonutai részére vonatszemélyzetet helyezni. 

A mozdony- és vonatkísérő személyzet 
ily beosztására és állomositására annál is in-
kább szükség lesz, mert a madéfalva—gyi-
mesi és madéfalva—gyergyószentmiklósi  vonal 
hegyi pálya jellege feltétlenül  megkívánja. 

Irén: Én nem küldtem sehová. 
Gyula: Ne tetesse magát. Mag?, lesz 

mindennek okozója. 
Irén: Gyula az Istenért, hát komolyan 

beszél ? Kn nem akarom. Kn nem küldöm. 
Gyula: Hát csókoljon meg! 
Irén (félénken):  Hol ? 
Gyula: Hát itt a szájamat 
Irén: (Kélve közeledik, ovntosnn odateszi 

száját a Gyuláéra. Azntán átfogja  Gyula nya-
kát egy hossu csókban és meghatottan egybe-
forrnak.) 

Irén: Kn nem akarom, hogy meghaljon: 
én akarom, bogy éljen. 

(Irén estéli vonattal elutazik, szivében 
egy fölemelő  érzéssel, hogy megmentett a hon-
nak egy katonát. Ks nyugodtan alszik a döcö-
gős vonaton, álmában újra, meg újra ailjn és 
kapja az életmentő csókokat. 

(-».) 

A u r a i k * é g « t e t t 
A szürke ég alatt 
Kaik egyre kinn — 
Klóttem hevernek 
Kégi verseim. 

Mint borong n felleg 
A tiszta égen. 
Sötétlik lelkemen 
Búm, szenvedésem. 

És mint buli az eső 
ügyre a földre, 
Hull... hull az én szivem 
Keserű könnye..., 

Prokul. 

bogy a kedvezőtlen terhelési viszonyoknak 
megfelelő  nagyobb vonóképességü mozdo-
nyokra nézve egy szakasznak Jelöltessenek ki. 
annál is inkább, mert előreláthatólag a közel 
jövőben Gyergyószentmiklós felől  Gyimesen 
át Bralla és Galacz felé  tartós és nagy tömeg-
áru forgalom  fog  megindulni, melynek helyes 
lebouyolitása ezt a beosztást elkerülhetetlenné 
teszi. 

A felsorolt  nyomós okokon kivül figye-
lembe veendő, hogy Madéfalván,  mint elága-
zási állomáson, már eddig 300.000 korona 
olyan beruházás történt, melyből 219.000 kor. 
kizárólag a rendelkezési szakasz határállomás 
berendezéseként állapíttatott meg s létetesite-
tett volna ki, oda lett volna épitendó. 

Megjegyzem még miszerint a vonal elága-
zásai pontjának megállapítása alkalmával u 
stratégiai' szempontok is figyelembe  vétettek 8 
az ország határához ily közel, ennek a szem-
pontnak is igen fontos  szerep jutott a kérdés 
eldöntésében, melylyel a fontosabb  érdekek s 
üzemei megtakarítások miatt Csíkszereda mel-
lőzendőnek határoztatott el. 

A had felvonulási  célokra létesítendő, 
Csikrákos—Szépviz—Csikszentmihályi öszsze-
kötő deltavágány külAnben nemcsak Csiksze 
redát, hanem még Madéfalvát  is kifogja  zárni 

nyugott-kelet irányú had felvonulási  vonal-
ból s egéBzen a fenntebb  vázolt polgári forga 
lomra utalja. Madéfalva  forgalmi  jelentősége 
tehát Csíkszereda rovására növekedni nem fog. 
Ami az áruforgalom  irányítását illeti, kétségen 
kívül áll, hogy a gyimes—gyergyószentmiklósi 
onalforgalmának,  valamint a Gyimesnél besza-

kadó román forgnlomnak  Székely-Kocsárdon, 
illetve Tövisen át mozgó részénél, tekintettel 
a gyergyószentmiklós—déda—szászrégeni vonal 
127, illetve 60 kilométeres utröviditésére, a 
gyergyószentmiklós—dédai vonal kiépítése után 
ezen utóbbi vonal fog  első sorban tekintetbe 
jönni. 

A fentiekre  való tekintettel Csíkszereda 
rendezett tanácsú város közönségének kérel-
mét legnagyobb sajuálatomra figyelembe  annál 
kevésbbé vehettem, mert nem volna indokolt, 
hogy a szóban levő, s nemzetközi foutosság-
gal bíró vonalon lebonyolítandó forgalom  az 
áruknak Csíkszeredára való bevitele és onnét 
ismét Madéfalvára  való visszavitele által mes-
terségesen 18 kilóméter több szállítási távol-
ságra eső vételdijakkal megterheltessék. 

Minthogy azonban tudomásomra jutott, 
bogy Csíkszereda rendezett tanácsú város 
közönségének egyik sérelme az, hogy Gyergyó-
szentmiklós felé  nincsen közvetlen vonalforga-
lom, és igy azoknak az utasoknak, akik Csík-
szeredán a gyimesi vonatba beszállanak, a 
szomszédos Madéfalva  állomáson nemcsak át 
kell Bzállniok, hanem a gyergyószentmiklósi 
vonat indulásig 20—30 percet még várniok is 
kell, ennélfogva  a m. kir. államvasutak igaz-
gatóságát egyidejűleg utasítottam, hogy Brassó 
éB Gyergyószentmiklós közt a Csikszeredaiak 
által leginkább használt 8702., 8802., 8912., 
éB 8915., 8803., 8703. számú vonatoknál egy 
közvetlen I—II. osztályú kocsit, s amennyiben 
akadályokba nem ütközik, egy III. osztályú 
közvetlen kocsit is sorozzauak be. 

Azt a kérelmet azonban, hogy a madé-
falva—gyergyószentmiklósi  vonalrészen külön 
Bzemély- és külön teker vonatok közlekedhes-
senek, nem teljesíthetem, mert azt sem az áru, 
sem pedig a személy forgalom  mérve ez idő 
Bzerint szükségessé nem teszi. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ünnepek. Gyors egymásutánban, folyó 

hó 18-án éB 20-án két nevezetes üunepet ült 
nz ország. Folyó hó 18-án töltötte be öreg 
királyunk hetvennyolcadik életévét friss  egés-
ségben uralkodói képességeinek teljes birto-
kában. A kath. egyház az egész országban ez 
alkalomból hálaadó istenitiszteletet tartott, 
melyen a hatóságok is résztvettek. 20-án pe-
dig nagy nemzeti ünnepünk volt. Első koronás 
királyunkat, a közel ezeréves királyságunkat 
alapító Szent Istvánt ünnepeltük. Magyarország 
védszentjének ez Ünnepén megmozdult az egész 
orfezág  hivatalos és nem hivatalos apparatusa 
Városunkban mindkét ünnepen az Istenitiszte-
let tartamára kivonult bonvéd zászlóuljunk egy 
díszszázada, résztvettek a hivatalok, a vár-
megye, a kir. törvényszék, kir. járásbíróság Btb. 
teljes Beámban. 

— Klneveiés. Laurentzy Oszkár vég-
lett joghallgatót Besztercenaszód vármegye 
főispánja  Besztercére díjas közigazgatási gya-
kornokká nevezte ki. 

— a j fáállatorvos.  A király Darányi 
Ignác főldmlvelésügyi  miniszter előterjeszté-
sére Révész Gyula állatorvosnak a főállator 
vosi címet adományozta. 

— Eljegyzés. Szopos László tanító a 
napokban jegyezte el Orbán Iluskát Csíksze-
redában. 

— Uj föglmnáKlam.  Régi vágya tel-
jesül a gyergyóiaknak azzal, hogy Gyergyó-
Szentmiklóson folyó  évi szeptember hó 1-én 
megnyílik az állami főgimnázium,  nemes ver-
senyre kelve a közeli és távolabbi hasonló in-
tézetekkel a gyergyói kultura előmozdításában 
Felkarolása tehát a nemzeti és keresztény ügy 
érdekében hnznfiaB  kötelesség. A mult napok-
ban mint már jeleztük Gyergyószentmiklóson 
járt a főgimnázium  ügyében dr Barkóczy Sán-
dor báró min. tanácsos, titkára dr Németh 
Artúr min. fogalmazó  kíséretében és megálla-
podott » város vezető embereivel a jftvő  évben 
építendő, lehetőleg internátUBsal kapcsolatos 
impozáns főgimnáziumi  épület telkére nézve. 
Addig is, mig az uj épület el nem készül, a 
főgimnázium  a városi polgári iskola épületében 
knp elhelyezést, hol a főgimnázium  igazgatója 
dr Pougrácz Károly már a mult héten meg-
kezdette hivatali működéBét. A minisztérium-
ban megígérték a 11-ik osztály felállítását  is. 
ha kellő számú (kbl. 30 jelentkező akad. A 
gyergyószentmiklósi áll. főgimnáziumban  folyó 
évi szeptember 1., 2. és 3-án d. e. 9— 12-ig 
s d. u. 3—5-ig lesznek az I. és II. osztályba 
szóló beírások, ezeket megelőzőleg augusztus 
hó 30-án és 31-én a délelőtti órákban lesznek 
n felvételi  vizsgálatok a latin nyelvből azok 
részére, akik a polgári iskola I. osztályából 
gimuáziuin II. osztályába kívánnak lépni. Szep-
tember 4-én az istentisztelet i„Veui Sancte-) 
után lesz az iskolai év ünnepies megnyitása, 
szeptember 5-én osztály rendezés, a tanóra-
rend kihirdetése, a rend s fegyelmi  szabályok 
közlése s szeptember 7-én kezdődnek a ren-
des előadások. 

— Kabaret-estély. Folyó hó 25-én 
három tagból álló kabarét csoport érkezett 
városunkba, mely a központi egyesületnek ki 
küldetéséből vidékünket tanulmányozni s ezzel 
egyidejűleg műpártoló közönségünket a leg-
újabb és legmodernebb dalokkal, kuplékkal, 
páros jelenetekkel szavalásaival mulattatni hi-
vatva vau. Az előadás a „Vigadó* nagyte-
remben leBZ folyó  évi augusztu-i hó 26. és 
27-én. A helyes és ízléssel összeállított csalá-
dias műsor pontjai közül kiemeljük különö-
sen a szerzó és előadó művésznek saját da-
rabjait: Az lesz a jó világ, Nem hiszi el senki, 
Minden drága. A világon minden komédia, 
Ezeken kivül még számos costüm dalt és más-
nemű jellem alakításokat produkálnak. Belépő-
díj személyenként 1 korona. 

— Bankett Sümegi Vilmos a gyergyó-
szentmiklósi kerület képviselője tiszteletére 
Borszéken a „Remény" vendéglőben száznál 
több terítékű bankett volt. A függetlenségi  párt 
nevében Bálás Elek üdvözölte a képviselőt. 
Pohárköszöntőt mondott még Fejér Sándor 
alispán éB Sándor László dr budapesti rendőr-
kapitány. A bankettet tánc követte, mely a 
legjobb hangulatban reggelig tartott. 

AB Erdélyi Kárpát-Egyesület szep-
tember bó 6-án délután három órakor Gyergyó-
Szentmiklóson a városháza nagytermében ren-
des évi közgyűlést tart A közgyűlés után 
szeptember 7-én az egyesület Borszékfurdóre, 
a Gyilkostóboz, Szovátafürdóre,  Tusnádfurdóre 
és Maroshévizre kirándulást rendez. 

— Királyi kitüntetés. Őfelsége  hetven-
nyolcadik születésnapja alkalmából elrendelte, 
hogy kitűnő szolgálataik elismeréseül, a leg-
felső  megelégedés kifejezése  tudtul adassék 
draskóci és dolinái Draskócy István m. kir. 
I-ső OBztályu honvédszázados és csiktaplocai 
Lázár Dénes m. kir. honvéd-főhadnagynak.  A 
ritka kitüntetés érderaeB két férfiút  ért. Mind 
kettő derék katona, kik a magyar haza és a 
király, a legfelsőbb  hadúr szolgálatában bebi-
zonyították, bogy a haza iránt való szeretet, 
a szigorú kötelességérzet, és kiváló katonai 
képzettség birtokában a véderő tisztikarának 
kitűnő tagjai. A legfelsőbb  királyi kegy csak 
keveseknek adta meg a slgnumlaudist, épen 
ezért örömmel üdvözöljük a kitüntetetteket, 
kik közül Draskócy István helybeli bonvéd-
zászlóaljunknál évek óta mintaképe a katoná-
nak s mint társadalmi ember, kiérdemelte 
annak köztiszteletét és közbecsülését. Lázár 
Dénes hozzánk közel áll, vármegyénk szülötte. 
A kitüntetés fiatal  korban érte mi a legszebb 
reményekre jogosit. 

— Iskolai értesítés. A székelyudvar-
helyi m. kir. állami főreáliskolában  az 1908/909. 
iskolai évre a beiratások szeptember 1., 2., 3. 
napjain tartatnak meg. A javitó, pótló és ki-
egészítő vizsgálatok augusztus 31-én, a magán-
vizsgálatok a beiratási napokon, a javító és 
érettségi vizsgálatok szeptember 10-éu tartat-
nak meg. 

— Gyalogló diákok. Két fiatal  erdélyi 
diák, Agyagássy Sándor marosvásárhelyi hete-
dik osztályú gimnázista és Fekete József  ko-
lozsvári tanítóképző intézeti növendék juniuB 
hó 20-án gyalogszerrel elindult Rómába. Az 
utat szerencsésen és jó egésségben megjárták 
s visszafelé  is gyalogosan jöttek. Augusztus 
hó 21 én érkeztek Budapestre. 

— A bukaresti magyarok ünnep-
lese. A fővárosba  indult Bukaresti Magyar 
Társulat dalegyletének tiszteletére Szent István 
napján az Országos Magyar DaláregyeBŰlet 
nagyszabású dalosünnepet rendezett. Az ünne-
pély helyén —- a népligeti vendéglő kergében — 
sok ezer ember gylllt össze B DBgy ováclóvul 
fogadták  a bukaresti magyarokat. A dalilnne-
pély — melyen 600 fővárosi  dalos vett részt, 
a Himnusz eléneklésével kezdődött, amelyek 
az emelvényen összereglett 600 dalos Ballo-
vits Imre országos karnagy vezénylete mellett 
pompás harmóniávul adott elő. Utána az OMDE. 
alelnöke, Zseni József,  üdvözölte meleg sza-
vakkal az emelvéuy közepén, zászlójuk alatt 
elhelyezkedett bukaresti magyarokat és meg-
koszorúzta zászlójukat. A lelkes éljenzésBel fo-
gadott beszéd után a vendégek vezetője és a 
kirándulás szervezője, Rottár Emil karnagy 
meghatottau köszönte meg az ünnepeltetést. 
Eljöttek — úgymond — a Romániába szakadt 
magyarok megmutatni, hogy ők még miadig 
magyarok és szívvel-lélekkel csüngnek n ma-
gyar hazán és hazafias  érzelmeiket a magyar 
dallal ápolják. Végül emelkedett hangon «akii-
vel fogadta,  hogy ebhez a magyar zászlóhoz 
hűek maradunk és a magyar hazáuak mindig 
hú fiai  leszuek. Egetverő éljenzés követte a 
szép szavakat. Hazafelé  utaztukban kiszálltak 
két napra Kolozsvárt. A Bukaresti Magyar Tár-
sulat Dalárdája négy év óta áll fenn  és,36 
dalos, 120 pártoló tagja van. Évenként egy-
szer hazajönnek Magyarországba. Tavaly szű-
kebb hazájukat, a Székelyföldet  látogatták 
meg. A dalárda tagjai egytől-egyig székely-
származású iparosok. 

— Halálozás. Vármegyéuk érdemes fő-
jegyzőjét, Szász Lajost súlyos csapás érte. 
Édesatyja Szász József  nyugalmazott kántor-
tanító folyó  hó 25-én, életének 78-ik évében 
Csikszentmártonon elhalt. Temetése folyó  -hó 
27-én délelőtt 10 órakor lesz a csikszeatmár-
toni temetőben. A család a következő gyász-
jelentést adta ki. Alólirottak mély fájda-
lommal tudatják, hogy a forrón  szeretett i&ij. 
édesapa, nagyapa és após Szász József  nyu-
galmazott kántor-tanító, folyó  bó 25-én délutáu 
5 órakor, áldásos életének 78-ik, boldog házas-
ságának 52-ik évében, rövid szenvedés után uz 
Urban elhalt. Földi részei folyó  hó 27-én dé-
lelőtt 10 órakor fognak  a csikszentmártoni 
temetőben az anyaföldnek  átadatni, lelkéért 
pedig az engesztelő szentmise-áldozat ugy un 
akkor fog  az egek Urának a csikszentmártoni 
templomban beinutattatni. Nyugodjék békeség-
ben I Csíkszentmárton, 1908. évi nugusztus hó 
25-én. Bánatos özvegye: Bodó Teréz. Fia: Lajos. 
Menye: Berta. Unokái: Paula, Miklós, Irén, 
Anna, Lajos, Ilona, István, Izabella. 

— Elemi os&pás. Mint levelezőnk iija: 
Folyó bó 16 án este Kászonujfalu  községben 
és határában háromszor megismétlődő uagy 
jégeső és felhőszakadás  volt. A jégeső a még 
learatva nem volt őszi és összes havaszi gabo-
nát, valamint az összes kerti veteményt és 
gyümölcsöt teljesen megsemmisítette. Az árviz 
épületeket, hidakat Bodort el, s a réteken a 
sarjú termést mind le iszapolta, ugy bogy ka-
szálni Bebol sem lehet. A lakosságnak még 
vetőmagra szükséges tavasz gabonája sem 
maradt. Az elemi csapás által okozott kár a 
200000 koronát meghaladja. Ember emlékezet 
óta ezen községet ily elemi kár nem érte. 

A székely kongresszus programja. 
A székely társaságok nagygyűlésének, mely 
vasárnap és hétlőn tartatott meg következő 
programmal. A kongresszusra érkező vendége-
ket 23-án vasárnap délután fogadták.  A város 
ez alkalomra lobogó diszt öltött. Vasárnap dél-
után öt órakor volt az evangélikus-refonnátuB 
kollégium tornacsarnokában a székely ujság-
irók gyűlése s ugyanott tartották hétfőn  dél-
előtt 9 órakor a Székely Szövetség nagygyű-
lését. Hétfőn  délután 4 órakor volt a várme-
gyeháza nagytermében az erdélyréazi orsaág-
gyülési képviselők értekezlete is. Vasárnap 
este fél  8 órakor fölolvasó  és zeneestélyt fen-



Augusztus 20. c s i k i l a p o k 35. aiám. 
üeztek, melynek műsora a következő volt: 1. 
Himnusz, énekli az udvarhelyi székely dalos-
kör. 2. Felolvasás, tartja Nagy György dr or-
szággyűlési képviselő. 3. Hegedű szélé, elő-
adja Folberth Gusztáv. 4. Költemények, elő-
adja Deréki János 5. Ének előadás: Takács 
Gabriella, zongorán kiséri Kertész Albertné. 
6. Költemények, irta és előadja ZemplényiÁi-
pád. 7. Zongoraszámok, előadja Zemplényiné 
Kévész Anikó. Magyar népdal egyveleg, elő-
adja az udvarhelyi Bzékely daloskör. A kon-
gresszus keretében hétfőn  reggel 8 órakor nyi-
tották meg Unnepiesen Udvarhelymegye kiállí-
tását az agyagipari Bzakiskola helyiségeiben. 

— A vasárnapi munkaszünet. Szte-
rényi József  államtitkár uj törvénytervezete a 
vasárnapi munkaszünet szabályozásáról nagy 
elégületlenséget keltett a vidéki kereskedelmi 
alkalmazottakban anélkül, hogy kielégítette 
volna a vidéki kereskedők óhajait. A keres-
kedők állítólagos érdekében tervezett vasár-
napi munkaszünet megszorítását, illetve az 
eláruBitás engedélyezését déli 12 óráig a fő-
nökök részéről nem tekintik engedménynek, 
mivel a cserébe követelt hétköznapi szünet 
sokkal nagyobb zaklatásoknak és üzemzava-
roknak teszi ki a kereskedőket, mint a meny 
nyit az egész vasárnapi eláruBitás ér, az al-
kalmazottak meg 24 órai munkaszünetük meg-
csorbítását látják benne, mert megvannak győ-
ződve, hogy a kárpótlásul adott hétköznapi 
szünet egyszerűen kivihetetlen. A temesvári 
kereskedelmi alkalmazottak egyesülete azért 
mozgalmat indított a teljes vasárnapi munka-
szünet érdekében, melyhez már eddig is Bzá-
mos kereskedelmi alkalmazott egyesület csat-
lakozott. K tárgyban szeptember hó li-án egy 
országos kongresszust rendeznek Temesvárt, 
mikorra nagy számmal érkeztek bejelentések. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult szá-
mában téves információk  alapján, a tordai ha-
sadékhoz vezető ut alkotását az Kmkének tu-
lajdonítottuk. Mint utólag értesültüuk, Torda-
Aranyos vármegye ugy a hasadékhoz vezetó 
utat, valamint a haladékban levő turista ös-
vényt állandóan figyelemmel  kisérte, a lehető-
Bégig gondozta és azokat nz Erdélyi Kárpát-
Egyesülettel közösen tervezte és építette. A 
turista utat a Hesdát patak nllnndóau rongálja, 
1902-ben másodszor is újra kellett építenie az 
emiitett két faktornak.  Most a turista ösvény-
nek javítása és különösen a bidtartóknak ki-
cserélése okoz gondot. Ugyancsak uj kényel-
mes rövid közút készül kisajátítási eljárás ut-
ján a hasadékhoz a vármegye költségén. Nem 
kezdeményezte tehát az említett turista mun-
kálatokat az Emke, hanem Torda-Aranyos vár-
megye és az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE). 

— Kegyelem a halálraítéltnek. Ma-
rosvásárhelyt Iszlai Ferenc G2. gyalogezredben 
tizedest, ki március hóban kedvesét lelőtte s 
azután öngyilkossági kísérletet követett el, a 
haditörvényszék kötél általi halálra ítélte. Őfel-
sége most születésnapi ünnepe alkalmából 
Iszlai büntetését három évi nehéz várfogaágra 
változtatta. 

— A takarmányhiány enyhítése. A 
földmivelésügyi  miniszter a takarmányban 
hiányt szenvedő gazdák érdekében egyebeken 
kivül a mezőgazdasági szeszfőzők  moBlékter-
mékének forgalomba  bocsátása iránt is tett 
lépéseket. Ennek eredményeként a pénzügy-
miniszter valamennyi pénzllgyigazgatósághoz 
intézett körrendeletével megengedte, hogy a 
mezőgazdasági szeszfőzők  vállalkozói nemcsak 
a moslék fölösleget,  hanem a folyó  1908—909. 
évi szeBztermelési időszak tartama alatt a mos-
lékot minden további foltétel  és korlátozás 
nélkül eladhatják, ha az illetékes főszolgabíró 
által igazolják, hogy saját községükben, vala-
mint az ezzel határos községek területén a 
takarmánytermésben hiány van. A pénzügy-
igazgatóságoknak kötelességévé tétetett ez en-
gedélyről a mezőgazdasági Bzeszfózók  vállal-
kozóit legott értesíteni és a továbbiak iránt 
szabályszerű módon haladéktalanul eljárni. A 
pénzügyminiszter e szükségpótló rendelkezése 
gazdakörökben minden bizonnyal megnyugvást 
fog  kelteni. 

— Aa erdélyi u á u o k ünnepe. Az 
erdélyi szászok egyesületei az idén N'agysinken 
tartották évi nagygyűlésüket élénk érdeklődés 
mellett. Augusztus 22-én ismerkedő est volt, 
amelyet 23-án a szász egyházi egyesület kö-
vetett. Délntán templomi bangvereeny volt, 
24-én pedig a Gusztáv Adolf-egyesület  tartja 
ülését, amelyet nagy lakoma, este pedig szín-
házi díszelőadás követett. A szászok ünnepén 
jelen van Rogge potzdámi udvari bitszónok is. 

— Köszönetnyilvánítás. Tusnádon és 
vidékén BzUnidőző tanuló ifjúság  által folyó 
hó 22-én tartott diák-bálon fellllflzettek:  Bálás 
Dénes, Mészáros Amália, Farkas N. 2-2 koronát, 
Koncz István, Márkos JánoB, Imecs Mátyás 
1-1 koronát, Katona Nina 50 fillért.  Fogadják 
ezúttal is hálás köszönetünket, a rendezőség. 

— Kökorssakbeli lelet, ültszemen Há-
romszékmegyében, hetek óta ásatás folyik, 
melyet a Székely Nemzeti Muzeum kiküldöttje. 
László Ferenc dr gimnáziumi tanár vezet. Az 
ásás meglepő eredménnyel jár. Előkerülnek a 
durva agyagedényektől a legszebb festett  edé 
nyékig tálnk, kanalak, fazekak,  szarvasagan-
csok, a kőeszközök, összegyűlve az állati cson 
tok óriás tömegével, bölénysznrvnkkal, kova-
szilánkokkal, csiszolt vétőkkel, csonttükkel. A 
föld  Bzinétöl két ásónyomnyira vannak a lele 
tek, amelyek teljességükben megegyeznek a 
háromszékmegyei leletekkel, amelyeket szin-
tén László dr ásatott ki. Az ásatás iráut megye 
szerte nagy az érdeklődés; nminap látogatta 
meg a telepet Roska Márton dr.. az Erdélyi 
Muzeum őre is, aki a szép festett  edénj ekról 
azonnal fölvételt  készített. 

— A szeszadó törvény életbelép-
tetése. A pénzügyminiszter 76000 - 908. az. 
rendeletével kiadta a szeszadóról, valamint a 
szesztermeléssel együttesen készített sajtolt 
élesztőnek megadóztatásáról, úgyszintén aszesz-
kontingens megállapodásiról szóló 1908. évi 
XXVIII, törvénycikknek 1908. évi szeptember 
hó 1-én hatályba lépő határozmányainak vég-
rehajtási utasítását. E szerint a szeszadóról, 
valamint a szesztermeléssel együttesen készí-
tett Bnjtólt élesztőnek megadóztatásáról, úgy-
szintén a szeszkontingens megállapításáról és 
annak felosztásáról  szóló 1908. évi XXVIII. 
t.-c. 123. §-ának harmadik bekezdésében fog-
lalt határozmányok lépnek érvénybe, úgymint: 
a 3. §. a. 8. §-tól bevárólag a 28 S-ig, a 49. 
íj tól bezárólag a 75. Jj-ig, a 78. íj-tói bezáró-
lag a 97. S-ig, » 103. §-tól a 108. §-ig, a 111. 
§-tól bezárólag a 113. § ig, végre a 121. §-tól 
bezárólag a 124. §-ig. Továbbra is érvényben 
maradnak az 1899. évi XX. t.-c. végrehajtása 
iránt 1899. évi U6U30. sz. a. kiadott utasítás-
nak következő sznkaBzai: az 1. §. és az e 
szakaszokhoz tartozó A. i mellékletben foglalt 
szabályzat) a kivteli jutalom, illetőleg adóvissza-
térités mellett való szeszkivitel iránt, valamint 
a B. (mellékletben foglalt  szabályzat) az adó-
mentes használatra szánt szesz tárgyában, to-
vábbá érvényjen maradnak a 2, 6., 7., 8., 9.. 
10. és 11. §-ai, végre a 29. és 30. §-ai, vala-
mint ezen itt felsorolt  érvényben maradó sza-
kaszok, illetőleg szabályzatok alapján kibocsá-
tott későbbi rendeletek is. Az 1899. évi XX. 
t.-c. végrehajtása iráut kiadott utasításnak a 
rendeletek szerint még érvénybeu maradó sza-
knszaibnn, illetőleg a szabályzatokban foglalt 
olyan hivatkozások alatt azonban, melyek az 
emiitett utasításnak hatályon kívül helyezett 
szakaszaira vonatkoznak, a jelen utasításnak 
azoknak helyébe lépő megfelelő  szakaszai 
lesznek értendők. A szeszadópótlékról szóló 
1899. évi 97C40. sz. a. kiadott utasítás a jelen 
utasítás II. részében foglalt  rendelkezéseknek 
megfelelő  módosítással továbbra is hatályban 
maradnak. 

— UJ  csendór-járásparancsnokság. Mint 
hírlik és megbízható forrásból  tudjuk Ditró 
községben a honvédelmi minisztérium a csen-
dőrkertlleli parancsnokság előterjesztése foly-
tán, uj járásparancsnokságot fog  felállítani. 
Indokolja pedig ezt azzal, hogy ezen a vidéken 
éppen most épül a vasút, a forgalom  arányta-
lanul nagy, s ehhez rendfentartási  szempontból 
is a preventiv személy és vagyon közbizton-
sági intézkedések szükségesek, továbbá, hogy 
sűrű lakosságú és tüzesebb vérmérsékletű nép 
lakván Ditrót és környékét a közcsend intenzi-
vebb ellenőrzésre szorul. Nagyon helyes és 
indokolt az eljárás, csakhogy ám ennek nem 
szabad egy másik jirásparancsnokság róvására 
történnie, — amint hírlik, — s nem szabad 
ezt Zsedánpataktól elvenni, mert cz olyan vidék 
s különösön határszéli hely is, hol nemcsak 
lokozottabb felügyeletre,  de hatósági represen-
tálásra is szűkség van. De a közigazgatásnak 
is fontos  érdeke, hogy mir a fennálló  és min-
den tekintetben bevált intézmény közérdekből 
és szolgálati érdekből is fennmaradjon.  Ezt 
hozzuk az illetékes halóság becses tudomására. 

— Megörültek aa erdei bogyóktól. 
A Bucsin nevű havason át, Nagyernye és Szé-
kesről két székely Csíkba indult, hogy ott 
marhát vegyen. Amint a havason mentek, va-
lami erdei bogyót találtak, amelyből ettek 8 

mind a ketten megőrültek, letépték magukról 
a ruhát s ilyen állapotban egy hétig baran 
goltak a rengeteg vadonban, mig végre a csen-
dőrök nagy nehezen elfogták  őket s megko 
tözve tejet itattak velük, amelytől magukhoz 
tértek. Az elhányt ruháikat megtalálták, az 
egyik embernél pedig a marha arát zacskóval 
a nyakába akasztva lelték meg, de a másik-
tól állítólag erdei oláh pásztorok elvették a 
pénzt. A csendőrök most nyomozzák a tette-
seket. 

Háromszázhatvanezer koronás 
kártyaveszteség. Egy népszerű sportsma-
nunk, aki hagyományos kártyaszereneséjéról 
is országszerte ismeretes, mint kaszinói körök-
ben beszélik. Szent István napra virradó éjjel 
egy mágnás sportsmanunkkal, aki a Lovar-
egylet igazgatóságának élén áll, izgalmas kár-
tyamérkőzésbe keveredett, amely hajnnl tájban 
azzal végződött, hogy az előbbi háromszáz-
hatvanezer koronával maradt adósa mágnás 
partneréuek. Akik szemtanúi voltak az izgal-
mas játszmának nagyon meg voltak lepetve, 
mert ez talán nz elsó eset, hogy a népszerű 
sportsman, aki a bécsi Jockey-Clubban egy 
éjjel másfél  millió koronát nyert egy lengyel 
gróftól,  egyszerre ily nagy összeget veszített 
volna. Egészen nyugodtan kelt föl  az asztaltól, 
egy csöppet sem volt sápadtabb, tnint máskor, 
s n háromszázhatvanezer koronát még Szent 
István napján az utolsó fillérig  elkűldötte sze-
rencsés partnerének. Az izgalmas mérkőzés 
színhelye a Nemzeti Kaszinó volt. 

— Papirosból készült ház. Néhány 
nap múlva Amerikának uj nevezetessége lesz: 
befejezik  az elsó papirosház építkezését. Ban-
derjungen Henrikné asszony megbízást adott 
egy japán építőmesternek, hogy a japán szögi 
(oyárilakás> mintája szerint építsen neki egyik 
birtokán papirosból nyaralót. A háznak csak 
a gerineze van fából,  a többi része vastag, 
préselt vízálló papirosból épült. A falai  szét-
tolhatok és a forró  nyári napokon az egész 
házat ki lehet nyitni, hogy a hüsitő szellő 
bejárhassa. Newyorkban a legnagyobb érdek-
lődéssel viseltetnek a papiros-ház iránt. Ha ez 
a ház az idő viszontagságainak teljesen ellent-
áll, akkor a miutája nemcsak Amerikában, 
hanem Európában is meg fog  honosodni, mi-
vel a fölépítése  gyorsan megy és az ára is 
olcsó és még egy haszna van tv papiros-ház-
nak : könnyen szétszedhető éB egyik helyről 
a másikra vihető. 

— Az erdöőri szakiskolák uj rendje. 
Oarállyi Ignácz földmivelésügyi  miniszter. Iiogy nz 
erdészeti alkalmazottak szakképzettségének szín-
vonalát emelje, ez évben uj szabályzatot dolgozott 
ki. a inagyar királyi erdöőri szakiskolák részére. 
Ez n szabályzat különösen az ujonan fölveendő 
Hzakiskolni növendékek részére már kü/elehhröl 
életbe lép. A Bzabály/nt végrehajtása dolgában a 
miniszter legutóbb a négy sznkiskolaí igazgatóság-
hoz ujabb rendeletet intézett, melynek IVíliti ren-
delkezései a következők : Miután o tanév ezentúl 
szeptember 1-én kezdődik, a mostani másodéves 
tanulók vizsgáját augusztus hónap végével meg 
kell tartani. Az uj szabályzatnak az oktatás beren-
dezésére vonatkozó része esakis az ujoniin fiiivett 
tanulókra nézve kötelező, a szabályzat többi része 
azonban ez évi szeptember I -tol kötelező minden 
hallgatóra nézve. Kz azoulian nem záija ki azt, 
hogy a jövő tanévben a régi tanulókat is az uj 
rendszer szerint oktassák. A miniszter e tekintet-
ben a szakiskolák iguzgatóit hívta töl javaslatté-
telre. Az uj szabályzat szerint a szakiskolákba 
fölveendő  hullgatókllak nagyobb előképzettségének 
kell lenni mint eddig. A miniszter azonban nem 
zárkózik el attól, hogy n hallgatók egyrészét bi-
zonyos fölvételi  vizsga alapján vegyék tol uz in-
tézetbe. A végrehajtási rendelet kimerítő utasítást 
ad a tölvételi vizsgálatokra, egynttal közli a ina-
gunerdőhirtokosok alkalmazottaival szemben köve-
tendő eljárást, akiktől tudvalevőleg az erdöőri tör-
vény nem követeli imperative a szakképzettség 
igazolását. Az ily mkuhiiazottak részére nz úgy-
nevezett továbbképző tanfolyamokat  rendszeresíti 
a miniszter. 

— Kavicsszállltási hirdetmény. Ke-
reskedelemügyi m. kir. miniszter urnák 1908. 
évi március hó 11-én kelt 12381. számú ren-
delete értelmében a brassó—Csíkszereda—ma-
roshévizi állami közútra az 1909—1910. évekre 
eszközlendő kavicsszállitásának biztosítása cél-
jából a csíkszeredai m. kir. államépitészeti hi-
vatal helyiségben zárt írásbeli ajánlatok alap-
ján nyilvános versenytárgyalás fog  tartatni 
folyó  évi szeptember hó 21-ik napján délelőtt 
II órakor. Az ajánlatok a nevezett állapépi 
tészeti hivatalhoz címezve, legkésőbb a kitű-

zött tárgyalási nap d. e. 10 érájáig nyújtandók 
be. A később érkezett ajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak.  Az ajánlatok az állam-
építészeti hivatalnál átvehető ajánlati és fel-
osztási kimutatási miutn szerint teendők meg. 
A benyújtott ajánlatok vissza nent vouhaték 
éB mindegyik ajánlattevő ajánlatának beadá-
sától számított 8 hétig kötelezettségben ma-
rad. Ugy az ajánlat mint a hozzá mellékelt 
felosztási  kimutatás szabályszerű bélyeggel 
látandó el és mindkettő az ajáulattevő által 
aláiraudó. A szállítási szerződéB és részletes 
feltételek,  az ajánlati minta s ennek mellék-
letét képező felosztási  kimutatás és kőminták 
az államépitészeti hivatalnál a szokott hiva-
talos órákban átvehetők, illetve megtekinthetők. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermei" Magyar Általános Váltéflilet  Rész-
vénytársaság, Budapest, heti Jelentése • tőzsde-

forgalmiról  éi péaiptacirél. 
Budapest, 1908. augusztus 21 

A budapesti értéktőzsde hangulatát az 
elmúlt hét folyumán  nagyobbrészt a külföldi 
politikai és gazdasági események befolyásolták. 
Dacára ama körülménynek, hogy a miniszteri 
hivatalos termés kimutatás eredményét a tőzs-
dén kedvezően fogadták,  valamint a külföldi 
tőzsdékről is kedvező hirek és pénzpiaci Jelen-
tések érkeztek, a szerb kereskedelmi szerző-
dés azonnali életbelépésére vonatkozólag Bécs-
ből kiindult aggodalmak semlegesítették az 
értéktőzsde szilárduló hangulatát. Mindazon-
által az üzletmenet, hár a legszűkebb korlátok 
között mozgott, mégis barátságosnak volt mond-
ható. A járudékpiac aránylag gyenge és üzlet-
telen, kivéve az orosz járadékot, melybeu némi 
kereslet mutatkozott, ugy, hogy annak árfo-
lyama 97 o ig javult. Ugyancsak forgalom  tár-
gyát képezte a 4°/o-os magyar koronajáradék, 
melynek árfolyama  szintén javult 5 fillérrel, 
arra a Iliire, iiogy járadékunk a párizsi tőzs-
dén jegyeztetni fog.  A forgalomnak  a nemzeti 
ünnepen való szünetelése folytán  szerdán is-
mét realizálások történtek, minek következté-
ben az összes árfolyamok  némileg lemorzso-
lódtak. Bizonyos árfolyamhullámzást  idézett elő 
az ausztriai vásárok leszállítás» is, amennyiben 
a rimamurányi vasmű részvénytársaság rész-
vényei ezzel kapcsolatban 3 koronás árfolyam-
csökkenést szenvedtek. Nevezetesebb árfolyam-
változásokról nem tehetünk említést, minthogy 
azok nagyjában elmúlt heti nivójukan maradtak. 

KÖZÖNSÉG KÖBÉBŐL. 
KSMSÖII  etui/il  vaniti'm. 

Fogadják hálás köszöuelemet mindazok, 
kik drága jó feleségem  halála alkalmával rész-
vétükkel enyhítették mély fájdalmamat. 

Csíkszereda, 1908. augusztus 22. 
Dr Ballá  István. 

ktr. taufeltlgyelú. 

¥ 

0sietem folyó  évi október hó 1-tól 
K.pu-utoa 40. M. alatt nyílik meg 

Van szerencsém a t. kögQnség b. 
tudomására hozni, hogy Braiaóbui, 
Lensor 20. saám alatt Ideiglenesen 

SZÜCSMÜHELYT 
nyitottam, hol kizárólag « j á t kéarit-
ményfl  miudcnnemQ női gallérok 
(boák) karmantyúk (muffok),  csörme, 
krlmmer és aaövet sapkák a legújabb 
divat után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók. 

Ugy a fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
abban a kellemes nelyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre megrendeles után eleget 
luaok tenni. 

A fent  emiitetteken kivQl késeitek 
s legújabb divat után mind ennem 0 
ssórine, nöi ét gyermek-kabátokat, 
figarók  éa paletókat, egyszóval e 
szakmához tartozó Összes csikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett 

Úgyszintén elvállalok bebélelé-
seket, prémeséseket, javításokat éa 
átalakításokat 

Nálam vásárolt szórmeáruk díj-
mentesen tiaatlttatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  S&ndor, 
51—M plpere-ftzQcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lesanek enkősőlve. 

HIRDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 



Augusztus 26. c s í k i l a p o k 35. azAm. 

Bz. 7813/908. tlkvi. 1 - 3 
Hirdetmény. 

Caikszenttainás község telekkönyve bir-
tokszabályozás következtében átalakíttatott és 
ezzel egyidejűleg azokra .íz ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886. XXIX. az 1889 XXXVIII 
és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. évi XXIX t. cikkben szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

1. Kz azzal a felhívással  tétetik kiizzé, hogy 
mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 17. és 15. 
ss-ai alapján ideértve e §-oknak az 1889. 
XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-niban és az IMII 
XVI. törvénycikk 15. a pontjában foglalt 
kiegészítéseit is, valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-e. 7. §-» és az 18'JI. XVI. i.-e. 15. ţi. h) 
pontja alapján eszközolt bejegyzések, vagy az 
ISSti. XXIX. t.-c. 22. § a alapján történt tör 
lések érvénytelenségét kimutathatják, a végből 
törlési keresetüket hat hóaap alatt, vagyis az 
IHOK. évi augusztus hó 25-ik napjától 1909. 
évi február  lló 25-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be. inert az ezen 
megnein hosszabbítható záros határidő eltelte 
után indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánköuyvi jogot 
«zrrzett hátrányára nem szolgálhat: 

2. hogy mindazok, akik az 1 HMlí. XXIX. t.-c. 
16. és 18. S-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
S-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 0. S ilian 
i'oglalt kiegészítéseit is - a ténylegyes birto-
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellent-
mondással élni kiváunak. Írásbeli ellentmondá-
sukat hat hónap alatt, vagyis 1908. augusztus 
bó •Jó étól az 1909. február  25-ik napjáig be-
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyiijtsák. 
mertezen meg nem hosszabbítható záros határ-
idő letelte után ellentmoudásuk többe figyelembe 
vétetni nem fog; 

3. hogy iniudazok, akik a telekkönyv átala-
kilasa tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, akik az I. és 2. pontban köriil-
irt eseteken kivül az 1892. XXIX. t.-c. szerinti 
eljárás és az ennek folyamán  történt bejegy-
zések által előbb nyert nyilvánköuyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik, — ideértve azo-
kat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, t.-c. Ki. S-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják — e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1908. 
évi augusztus hó 25-ik napjától, 1909 évi feb-
ruár 25-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta utáu az átalakításkor közbejött téves 
bevezetésből származó bárminemű igényeket 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
pedig csak a törvény rendes utjai) és csak az 
időközben nyilvánköuyvi jogokat szerzett har-
madik személyek jogainak sérelme nélkül tá-
madhatják meg. 

Kgyuttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a hiulesitó bizottságnak eredeti okira-
tokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz 
egyszersmind egyszerű másolatokat csatol-
tak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csíkszeredában, 1908. évi augusztus hó 
12-én. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 
Qeczö Bel a. 

kir. tivs/.il-ki liiró. 
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Haszonbéri hirdetmény. 
Lázár Dénes örökösseinek tulajdo-

nát képi.'zó Csiktaploea község határá-
ban lévő következő ingatlanok u. m.: 
Szántó tag Ki hold. tunorok kaszaló 3 
és fél  hold, nagyréti juialék 4 és fél 
hold, káposzta föld  116. négyszögöl. 
Erdei kaszáló 7 és fél  hold a folyó  év-
ben kezdődő gazdasági évtől kezdödöleg 
egy, esefleg  több cgyinásuiáii kővetkező 
évre haszonbérbe adók. 

A haszoiihöri feltélelek  alóliroltnál 
megtudhatók. 

Dr Erős Vilmos, 
it^y véil. 

Csíkszereda 

Egy jó karban levő keveset 
használt fődeles  kocsi eladó. 

Hol ? Megmondja e lap kiadó-
hivatala. 

EGY PARAB BOLTI ÁLLVÁNY 
ÉS PUPLI AZONNAL ELAPÓ. 

CZIM: A KIADÓHIVATALBAN. 

Sz. 996—908. mj. 
Hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy a vármegye-
házi folyosók  emeleti meiiyezetének ki-
cserélési munkálatai folytán  kikerült s 
a vármegyeház udvarán leraktározott 
gerenda fák  200 korona kikiáltási áron 
felül,  továbbá folytatólag  a felcsiki  járási 
főszolgabiróság  által bérelt megyei telek 
hátsó udvarán levő cseréppel fedett 
istáló és kocsiszínből álló faépület  120 
korona kikiáltási áron felül,  tolyó évi 
szeptember hó U-éu délelőtt 9 órakor a 
vármegye inagánjavai igazgatóságának 
iroda helyiségében (vármegyeház) a leg-
többet ígérőnek készpénz fizetés  ellené-
ben nyilvános szóbeli árverésen — az 
utóajánlatok kizárásával — elfognak 
adatni. 

Csikvármegye niagáujavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1908. évi augusztus hő 
19-én. 

Dr Csiky József, 
íRü/guLÚ. 

Árverési hirdetmény. 
CsiksziMitgyörgy-Kö.-ösményiizes bir 

tokossá;:;! részéiül közhirri teszem, 
hogy ne v'ezel t közbirtokosság tulajdo-
nát képező és a község közvetlen kö-
zelében levő mintegy .'ÎI 2. kat. llo.'ü 
kiterjedésű területen levő 170S. ur'-re 
lucfenyő  h.tszonfa  10(110 korona 10 
lillér (tízezer liat.-zá/.tiz kumna 10 fillér) 
kikiáltási ár mellett Csíkszentgyörgy 
községházánál 1908. évi szeptember hú 
:l-án tl. e. 10 órakor lartumló zárt Írásbeli 
ajánlattal egybeköiött njill szóbeli árve 
résen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka liánat-
pénzképeti az árverési l>iz;os kezéhez 
leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatuk szituén 1(1 szazalék bánat-
pénzzel, vagy megfelelő  óvadék képes 

tékpapirral látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

l.'tóiijánlatok nem fogudtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és u becs-

lésre vonatkozó közelebbi adutok a csík-
szeredai in. kir. járási erdőgondnokság-
nál és a közbirtokosság elnökénél meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai in. kir. prdügondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. augusztus 22 én 
Tompos János, 

Faárverezési hirdetmény. 
A csikszeniimrei községi közös is-

kolaszék nevében alulírottak ezennel 
közhírré teszik, hogy az iskola tulujdo-
nát képező erdőnek S 6 k. holdján be-
csült mintegy 1202 ni1 gömbölyű luc 
fenyő  liaszonfa,  17:) ni' lucfenyő  kéreg 
és 128 in;' lucfenyő  tilzifa  készletét, 
7635 azaz hétezerliatszázhuriuineöt kor. 
kikiáltási ár mellett 1908. évi szeptem-
ber hó 25-én d. e 10 órakor a község-
házánál megtartandó szó és zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árve-
résen a legtöbbet Ígérőnek elfogja  adni. 

Árverezők az árverezést vezető el-
nök kezéhez még uz árverezés megkez-
dése előtt a kikiáltási ár 10%-át bánat-
pénz képen leteuni tartoznak. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott 
Írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott ár 
10°i'o-áiiak megfelelő  összeggel, vagy 
ovadékképes értékpapírral látandók el 
és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utó- és távirati ajánlatok nem fo-
gadtatnak el, valumiut az erdő fatömege 
becsértéken alól eladatni nem fog. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok alulírott iskolaszéki elnöknél 
megtekinthetők. 1—2 

Csíkszentimrén, 1908. aug. 24-én. 
Cseke Ferenc, itörlncz Sándor, 

niepye poiidiiolí. ifik.-széki  elnök. 

Első Ferlachi Fegyvergyár 
Wenile Péler cs. is tir. udvari ssálliló táraság 1 1 

K e r l n c l i , (_!vn r i 11111 i )• 

Ajánlják világhírű, általánosan 
elismert jóliirii és elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
fegyverei  nagyszerű lóképességgel, 
mindennemű vadász és céllövőfegy-
verek, háromcsövű fegyverek,  Ham-
tticrlin fegyverek,  golyós fegyverek, 
Mannlicher cs Mannlicher Schönaui 
fegyverek  minden többnagyságban 
felszerelt  céllá leső vei, vagy a nölkiil. 

Minden javítási elvállalunk cs 
legolcsóbban számítunk. 1—10 
Árjegyzék Ingyen. Magyar levelezés. 

- A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 

illatszertárában, Csíkszereda 
Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagraraouként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

- virágszappanok. 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valatuiut min-
dennemű különlegességek raktara. 
A Thymol éa Stomatln fogápoló  de-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állaadó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki mssreiidelesek lespoDtabtiai esiköiölleM. 

Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni. 
hogy Brassóban saját telkemen (Vasut-uteza. 
a tramwuy elágazásánál) be l - és külföldi 

:: ni á r v á n y b ó 1 faragtatok  és csiszoltatok •: 

BŰTOR-M AHVflH  VliflPOKAT 
ÉS SIREJWItÉKEKET 
Továbbá raktáron tartok : 0 rá uit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
közetil síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — Cgynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zám fordulni,  mert ez által nagy meg-

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

• • • 
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hatása gyors és állandó. — I)r. gróf  Hugounay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalyt9jkrem 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 il'ju bájt kölcsönöznek az arcúak. -
A legkiválóbb orvos szakértük véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappnn 
egyforma  jóhatásu, a hölgy por pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő: 

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 I l l a t s z e r - r a k t á r á b a n . 

M- !>* 

m • • • 

>lí« >Ur <11/\U>\11. \li« *)!» >11' ̂  iii' >11/ \U/ 

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, CSŰZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az egyedül i b iz tos hatású szer a hőfürdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás* szobafiirdó  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásánnk bármely szobájában a legliatá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- és bőlég fürdőt  készítheti Jőzs. képviselőmnél helyben, sőt 
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 és valamely szekrény mögé állitható. 

kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanitás" szobagözfürdő-
készűlék egyedüli gyártója. 

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

<wv itv 'f lMtwiţrinwn^^ 

Nyomatott ttsvoboda JAisef  könyvnyomdáiban, Csíkszeredában, I90g 




