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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

,Szarkea*t6aéR én kiadóhivatal: 
S i v o b o d a i ó t f f  ktayv- *a paptrkaraakadéaa, 
hová a lap mUcml részét llletA minden közlemény, 
valamint hlritetéaek éa előfizetést  dijak Is ktlIdandAk. 

_ — Telefon  hívószám 2. — 

Kgym top árm 10 flllér. 
Hirdetési dl| előre lizeteadt. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

A fúzió. 
Amióta a képviselőház kapui bezá-

rultak és a politikus urak élszéledlek 
fürdőzni,  azóta a fúzió  eszmébe állau 
dóan « tewgSBen lóvályog. 

Pozitiv tényeket azonban ezidő-
Bzerint még nem Írhatunk róla, de a leg-
közelebb jövöben aktuális lehet az 
egész ügy. 

Aktuálissá pedig az a körülmény 
teheti, hogy Andrássy javaslatainak ellen-
ségeivel, a nemzetiségekkel éa sociális 
tákkal szemben, a parlamenti pártoknak 
Oaste kell fúgniok,  hogy érvéuyre jut-
tathassák a magyur állaineszmét, nz ál-
talános szavazati jog érvényesítése foly-
tán megváltozott viszonyok között. 

A fúzióról  az elaő hivatalos szózat 
a kormány egyik vezértagjától indiilt ki 
és azóta ugy a politikai körök, mint 
egyesek felszínen  tartják és aunak szük-
ségéről a legkülönbözőbb vélemények 
hangzanak el. Mi részünkről amellett 
vagyunk, hogy fúzióra  nincs semmi szük-
ség. Meg ia mondjuk, Iiogy miért. A 
fúzió  nem lévéu más, mint a mostani 
parlamenti pártoknak egy egységes, 
szervezett párttá való átalakulása, ez 
okvetlen a függetlenségi  párt rovására 
esnék, mert ennek a pártnak közeledni 
kellene a szabadelvű 07 es irányhoz 

Már pedig a 67-es, szabadelvű irány-
ból többet nem kérünk. Ez a párt ainig 

Nyílttéri cikkek soronkint 
40 fillérért  közöltetnek. 

hatalmon vóft,  amíg óriási téfcM&Bf  " i i Mpwi- miKéiáifiB-" 
rendelkezett, teljesen beigazolta, hogy 
az ország érdekében alkotni, a közgaz-
dasági és ipari viszonyokon javituni 
vajmi kevcaet tudott. 

Igy állván a dolog, ennek a párt-
nak Icgkevésbbé van jogosultsága ahhoz, 
hogy magiba  olvassza a 48-as függet-
lenségi pártol, amelylyel szemben az 
ország közvéleménye még nem vesztette 
el a reményt' az iránt, hogy közgazda 
aágilag egyszer csak mégis függetlenít-
heti az országot Ausztriálól, sz önálló 
vámterület nyélbeütése által. 

A fúziót  elképzelui már magában 
véve ia szinte abszurd dolog. Mert 
esetről eselre, ideig óráig ti 67-cs, a 48-as 
pártok együlteseu kormányozhatunk, dţ 
állandóan együtt működni csuk elveik 
szegre - akasztásával történhetne meg. 

A 67-es párt híveitől pedig azt kí-
vánni, hogy lépjenek be a függetlenségi 
pártba, hiába való kiváltság. A néppár-
tot pedig beolvasztani a függetlenségi 
pártba épenséggel lehetetlen valami. 

Igy állunk tehát a fúzióval. 
Nem is vettük ligyelembc a fele-

kezeti különbségekből eredhető nehéz-
ségeket. A felekezetiséget  a klerikális 
tnus mindig magán viselte éa ettől meg-
szabadulni uem is fog  addig, amig pro 
grammjában az egyházpolitikai törvé 
nyék revízióját szerepelteti. 

A jövő képe tehát aszeriut alakul, 
amint sikerül az általános választói jog-
gal együtt szükségessé váló kerületek 
uj beosztását Andrássynak ugy inegcsi 
nálni, hogy a pártok abból kabinet kér-
dést nem csinálnak. Ellenkező esblbeu 
azouban a koalíció szét van ugrutvu. 
És minthogy Audrássy uiégis csak 67-es, 
javaslatai előreláthatólag nem 48-as 
szellemben készülnek. Már pedig* ha a 
koalíció szétrobban, a parlanieutben csak 
uz történhetik ninit a függetlenségi  párt 
akar. Ekkor okvetlen kormányválságnak 
kell bekövetkezni a ennek következ-
ményei pedig kisgámithatlauok. 

következnek, mert a függetlenségi  párt 
nak kizárólagos kormányzása ellen az 
uralkodó környezetében mindent elkö 
vetnek, habár Kossuthtól még sem fél-
nek Bécsben unnyira, miut ezelőtt. 

De ezek mellett óriási áldozatokat 
kövelelne a párttól. Programmjának tel-
jes megváltoztatását, mert a közös ügye-
ket ez idő azeriut ketté választani és 
önállóvá tenni még akkor sein 'sike-
rülne ha a függetlenségi  párt még egy-
szer akkora többséget kapna, mint a 
mekkorával jelenleg bir. Tehát a fúzió 

Megjelenik minden a r i e rdAn . 
Elöflntéal  ár: Egész évre 8 kor. (Kallóidra) 1] ko . 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a t a g o l o a ó b b a n MÁKlttatoak. 

Kéalratok nem adatnak TftTtl 

gondolatáról mondjanak le politikus 
uruink ! Amíg ennek megvalósításán töi 
nék u fejükül,  többet használnak az or-
szágnak avval ha uz önálló jegybank 
ügyét segjtik elő és az Ouálióvámterü 
letrerocgteszik a szükséges előkészü-
leteket. 

Előreláthatólag a parlament képe 
meg fog  változni, ha az általános vá-
laşztoi jog alapján" alakul meg a parla-
uieut. Ks ha ekkor szükségessé válik 
a változott viszonyok folytán  a fúzió, 
ám lássák, csinálják meg, hu tudják, 
de addig kár az időt arra vesztegetni. 

Kézimunka-kiállítás városunkban. 
A iiittga nemében eddig páratlan 

kiállítást volt alkulotunk látni augusztus 
hó 27-én és 28-án a helybeli polgári 
leányiskolában. Tanítóink bemutatták 
ugyuuis a Lohr Lajos tanár által ren-
dezett kézimunkára nevelő tanfolyam 
rövid négy heti eredményét. Az ered-
mény meglepő volt. A kiállítás tárgyai, 
melyek puhafából,  papírból és agyagból 
készültek, ungy kézügyességről tesznek 
tanúságot s amily haszuosak a gazda-
sági életben az előállított produktumok, 
ép oly csínnal is vauuak kiállítva. Az 
elméletnek az iskola rideg falai  között 
a gyakorlati éleiben haszuositható fog-
lalkozásokkal való párhuzamba hozása 
uj eszme országunkban, melyuek még 
Cjttk elsó kísérleteinél vagyuuk. Ilyen 

' vattrír nrost rendezett" tan-
folyam  is, mely bár egyelőre kicsiny 
keretekben mozgott, az elért eredmény 
mindazonáltal biztató alapot nyújt annak 
tökéletesítésére. Vármegyénknek eddig 
napról napra érezhető különös hátrá-
nyát képezte, hogy a gazdasági és ipari 
pályákra lépés feltételeit  nem tudta 
megadni ttjainknak, miből kifolyólag 
ifjaiuk  vagy az eke azarvánál maradtak 
megfelelő  képzettség nélkül, vagy az 
egyetem proletárjai lettek, mert a kis 
székely vagyon jövedelme uem áll 
aráhyban aunak költségeivel. Minden-

napi a panasz, liógy az országban sok 
a diplomás proletárs ezzel szemben a 
gyakoriuli pályák nincsenek kellőleg ki-
aknázva. Épen ezért igen helyesen tetle 
vármegyénk törvény hatósága, mikor a 

jaira első kisérietképen kétezer koronát 
adományozott s ezzel lehetővé tette au-
nak megvalósítását. 

A kézimunkám nevelés gyakorlati 
fontosságát  főleg  abban látjuk, hpgy 
tanítóink megfelelő  előképzettség birto-
kában a uevelésnek ez -iráuyát tuár a 
népiskolákban bevezetik, módot és al 
kaimat nyujtunak már a fogékouy  gyer-
meki korban a tehetség szabad kifejlő-
désére, mert tudjuk uzt, hogy legtöbb-
ször a tehetség félreismerése  okozza az 
improduktív életműködéseket.. Ennek 
kifejlődésére  pedig alkalom és idő kell. 

Találutik várinogyénkben notn egy 
példát, hogy ipari és művészeti pályára 
segített vármegyénk ifjakat,  kikhez nagy 
reményeket fűzlek  a osafc  a tanuimá 
nyok befejezésével,  mikor az igazi te-
hetség érvényesülése következeti volna, 
láttuk, Iiogy tehetség hiányában a kiadás 
improduktív volt. Ennek okát pedig 
abban kell kerosutluk, hogy a tehetség 
U'.ár kezdclbaA félreismert  volt. 

Elsó felţaut  mindenesetre az volna, 
hogy tanítóinkat minél azélesebb körben 
neveljük a kézimunkára, mi által lehe-
tővé tesszük annak bevezetését az is-
kolákba. V áriuegyéuk ylftL  tugjtmu -
Tattá a bizton reméljük, hogy az elad 
kísérlet sikere buzdításul fog  szolgálni 
e tanfolyamok  állandósítására. Caak ez-
utáu lehet gondolkozni a nevelésnek az 
iskolákba való szakszerű bevezetésére. 
Természetesen ezzel kapcsolatban több 
oly gyakorlnti eszme nyelhetne meg-
valósulást (iskolazászlóaljak alakítása, 
tűzoltóság szervezése, céllövészet stb.), 
melyek méltóképen kiegészítenék a gya-
korlati élet kiváualuiait. 

Ami magát a kiállítást illeti, arról 
caak eliameróleg nyilatkozhatunk, külö-
nösen ha tekintetbe vesszük, hogy a 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA 
ff  lat u l a i t u . . . 

Lesújtottál Dram, én Istenein, 
S a porba hulltan siiatám el Ót... 
Úgy álltam ott a ravatal tövén, 
Miként Magdolna a kereszt előtt; 

De hittel zengek most is Glóriát. 
,Et fiat  volnntas tnum, — fiat!* 

Lesújtottál Uram, én Istenem, 
De én is gyóztem szent karod felett: 
Áldottalak — habár gyötört a báaat —, 
Midőn a hant egy gyöngyöt elfedett... 

Angyal lett, mert Te igy határozád . . . 
.Et fiat  volnntas tnum, — fiat!" 

Iiesujtottál Uram, én Istenem, — 
Mert ó e földön  mindenem vala. 
8 ládd, most tudom csak, hogy egy édes 

lévlltik 
Közelgő sírnak volt a gyászdala... 

Megrendülök . . . de mondom az imát 
„..-. Et Hat volnntas tuum, — fiat!" 

Lesújtottál?I... Nem, éh nem, Istenem! 
Kiejtett szómat meghazudtolom. 
A szivem, énem, felmagasztosult 
8 úgy néi ai égbe, mint egy bércz-orom; 

Erősen bízva, nyugton zengi hát: 
Et flat  volnntas tuum, — fiat!" 

Fölemeltél.  Uram és Istenem! 
A fájdalom  egy égi létfa  volt, 

Amelyen lelkem Hozzád járula, 
Mig két Bzememból sllrú köny omolt. 

Légy százszor áldva, Istenein, tehát! 
„Et Itat voluntas tuum. — fiat!..!^| 

Két Mk&vS. 
i. 

(Hely: jómódú polgtri litz. — IJö: Jéll 12 óra.) 

lluske:  13—14 évesnek látszó, szép nö-
vésű leány, rózsaszín ruhában, htya leengedve 
és rózsaszín boglár-koszorú fején.  Izgatottan 
nézi magát a tükörben. Ide-oda szaladgál. Az 
ablakhoz megy. Örömplr fut  végig az arczán. 
Kiszalad a szomszéd szobába. Az ajtó nyílik 
és egy nyúlánk 16—17 éveB tiu jelenik meg, 
kezében rózsaszínű csokorral. Félénken néz 
körül. Majd köhécselni kezd. Vár. Egyszerre 
megjelenik Ilus az ajtóban és elkiáltja magát: 
Jesszns, Mama, Jené már itt van és én még 
a keztylimet nem húztam fel.  (Izgatottan búzza 
fel  fehér  glavé keztyüjét, melyet épp az imént 
húzott le.) 

Jenő:  Szervusz, Ilus; kezedet csókolom; 
még nem vagy kész; persze, a nókre mindig 
várni kell 1 (Hangosabban:) Kezeit csókolom, 
Irma néni; mi már megyllnkI 

Mame:  (A másik szobából) Jó-jó, csak 
ne siessetek. Ilonka, vigyázz a ruhádra. Jenő, 
meg ne szttktesd a leánypmat. 

Jenő:  Ob, hogy is gondolhat ilyet, Irma 
néni; Ilus nem Bzöknék velem. Kezelt csóko-
lom, a viszontlátásra I (KUlig pirulva nyújtja át 

a csokrot llusnak, melyről eddig megfeledke-
zett. Ez átveszi, meguézi a szalagol). 

Ilus:  Köszönöm. Milyen szép, hol köt-
tetted ? Ezt a szalagot ismerem, Lilinek volt 
a ruháján. Mehetünk. 

Jenő:  (a karját nyujta, kiindul az ajtón ; 
majd visszalép B llust engedi elől; utánuk 
megy és beleülnek a kocsiba. Előbb a leány 
balról, a fiu  jobbról, azután helyet cserélnek.) 
A mama nem engedte, hogy Bzebb szalagot 
tétessek rá. Azt mondta: elég kiadása van a 
lakodalmon és nincs is BzUkBég szebbre, mert 
a koszorús leány még nem nagy. IVdig én 
el akartam adni a bicziklimet is, hogy Bzebb 
csokrot vegyek neked. 

Ilus  (engesztelően);. Kz szép, Jenő; én 
meg vagyok elégedve. (Szünet) 

Ilus:  A többi férfiak  czilinderben és 
frakkban  lesznek, ugy-e? 

Jenő:  Azt hiszem, igen. 
Ilus:  Hát te miért nem jöttél abban? 

Mert a koszorús leány kicsi? 
Jenő  (szakgatottan): Ne . . . . ne . . . . ni, 

hanem nincs frakkom,  se czilinderem. A papa 
azt mondta: nem való még nekem és ugy is 
kinövöm, nekem adja az övét. Ma neki ÍB 
kell. KUlönben, ha szégyenled velem jönni, ne 
jöjj, én megyek a mamáékkal. 

Uus  (hízelegve): De Jenő, én igazán 
nem ugy értettem. Én szívesen megyek veled 
frakk  nélklll is, hisz te tudod, veled gyalog 
is mennék; messze is elmennék, ugy, hogy 
Letten legyünk. Elviuűél V 

Jenő; Ilus, igazán eljönnél? Eljönnél 
akkor is, ha uem leune frakkom  az esküvőre ? 

Ilus  (halkan): El. Veled elmennék. 
Jenő:  Ilus, mondok valamit. Ígérd meg, 

nem szólsz senkinek. Esküdjél meg. 
Ilus  (bátran szembenéz): ígérem: 
Jenő:  Szeretsz. 
Ilus:  Igen. 
Jenő:  Megvárod, Iiogy letegyem az érett-

ségit, elvégezzem a jogot éH ügyvéd legyek? 
Vársz reám? 

Ilus:  Várok, Jenő. 
Jenő:  (megcsókolja Ilus kezét) Ilus, mon-

dok valamit 
Ilus:  Halljuk: 
Jenő:  Ma, mikor ott állunk nz oltárnál, 

mi is mondjuk Margitékkal az esküt, todod, 
magunkban; de az éppen olyan jó, mert az 
eskünél nem az a fâţ  hogy hangos legyen. Te 
mondod akkor, mikor Margit .holtomiglan, 
holtodiglan" és én, amikor Laczi, a Margit vő-
legénye. Jó. 

7/us: Jó, de ha megtudja a mama? 
Jenő:  Nem tudja megl Nem hallja. De 

haínegtudja ÍB? — egyezer ugy ia meg kell 
tudnia. 

Ilus:  De Jenő, hátha megcsalsz, ha itt 
hagysz ? És elveszed Lenkét? 

Jenő:  Oh, Lenkét nem is vehetem el, 
Géza már eljegyezte. 

Ilus  (meglepődve): Géza? Géza?! Iga-
zán? Honnét tudod? 

Jenő:  Géza mondta nekem, 
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kiállított produktumok mindOsue bárom 
négy bét eredményei. A legpraktikusabb 
tárgyakat mindenesetre a puhafaiparban 
láttunk, melynek tökéletesítésétől nagy 
eredményeket kell várnunk. Főszerepet 
játsiik itt a gyakorlatilag hasznosnak 
minél kevesebb költséggel való előállí-
tása. Ai agyag- és papírból előállított 
tárgyak dísztárgyak, meţyek kereső'fog-
(alkotásnál tohcfek  jSvedelmezók, de 
a saját gazdasági körben kevésbbé ér 
tékesithetók. Pedig kOlőnösen az agyag 
ipar tökéletesítése bir a gyakorlati élet-
ben fontossággal. 

A kiállítás iránt meglehetős érdek 
lődés mutatkozott, a látogatottság azon 
ban sokkal nagyobb lett volna, ha előző 
leg kellőleg publikáltatott volna. Elis-
merés illeti a tanfolyam  vezetőjét, Lohr 
Lajos tanárt és assistensét Xáulus 
Eleket, kik a tanfolyamot  nagy fárad-
sággal és szakértelemmel rendeztíék. A 
tanfolyamban  ezúttal csak-tizenhat tanító 
vett részt és pedig a következők: Petres 
Sándor Ditró, Bece Perene Szépviz, Pá-
losi Géza Madaras, Pap József  Alfalu, 
Gábor Gyula Szépviz, Bakó Tamás Ba-
lánbánya, Imre János Taploca, PMosi 
János Dánfalva,  Ferenc József  Karc 
(alva. -Király István Madaras, Mihály 
látván Várhegy, Péter Sándor Somlyó, 
Fejér Sándor Középlok, Ambrus Ferenc 
Caobotfalva,  Salló Albert Zsögöd ös Fo-
dor Gáspár Madéfalva.  (s.  a.) 

A székely kongresszus. 
Folyó évi augautus hé 24-én és a rá kő-

vetkező napon tartották *eg Székely udvarhelyt 
az erdélyrészi magyarság szlnejavának rész-

' vételével a székely kongresszust. Bár Mezőssy 
Uéla főldtnivelésügyi  államtitkár akadályozta-
tása raiaU nem jelenhetett meg, mindazonáltal 
a kongramuson képviseltette magát a keres-
kedelemügyi, a-fiUdmivelésügyi  és kultnszmi-
Dlaiterium, valaminké minden erdélyi és szé-
kelyföldi  vármegye. Székebudvarbely e napra 
Ünnepi díszt öltött A vendégek hatalmas se-
regét 'Qotthard János polgármester Üdvözölte, 

. mig a fogadtatást  Deák Lajos, a Székely Szö-
vetség elnöke köszönte meg. ^ 

A kongresszust az erdélyrészi ujságirók 
értekezlete vezette be, melyen Lajos Dencs 
előadó, a „Szabadság" szerkesztője azon indít-
ványát, hogy az erdélyrészi hírlapok között 
bizonyos egyöntetű megállapodások jöjjenek 
létre a székely nép érdekeit felöleié  kérdések 
tekintetében és hogy az erdély részi lflriapirdk 
állandóan felszínen  tartsák a SzékelyMd és a 
székely nép érdekében megindított mozgalma-
kat, az értekezlet rövid vita után elfogadta. 

Este a vármegyeház dísztermében hang-
veneay, majd ismerkedési estély volt. 

ÁBguastos hó 24-én reggel ment végbe 
ai udvarbelymegyei háziipari kiállítás ünne-
pélyes megnyitása. A kiállítás a vármegye 
úgyszólván valamennyi községének háziipari 
cikkeit mutatta be. Különösen a BZÖVŐ- és 
fonóipari  dkkek keltették fel  a vendégek tet-

A Székely kongresszus hétfőn  délelőtt 
9 órakor kezdődött a vármegyeház dísztermé-
ben. A kereskedelemügyi minisztérium képvi-
seletében Pap Árpád miniszteri tanácsos, a 
fSldmlvelésügyi  minisztérium képviseletében 
Koós Mihály miniszteri titkár, a székely kiren-
deltség vezetője, p kultuszminisztérium képvi-
seletében Ugrón Akos főispán  jelent meg, ott 
voltak továbbá grót Bethlen István, Ferenczy 
Oéza, Zakariás János, lreay József,  Sümegi 
Vilmos, Issékutz GyózB, Vertán Endre, Török 
Ferenc, Nagy György orszgy. képviselők, Se-
bess Dénes táblabíró, .Sebessy János alispán, 
Gotthard Sándor polgármester. Ugrón Zoltán 
és Dániel Lajos nagybirtokosok, valamint szám-
talan küldöttség. 

Kiemelendő Koós Mihály miniszteri titkár, 
a székely kirendeltség vezetőjének beszámo-
lója a kirendeltség működéséről és a földmi-
velésügyi kormányzatnak a székelység érde-
kében megindított akciója eredményeiről. Ki-
magaslik a birtokrendezés, a legelőűgy ren-
dezése és az utolsó években történt birtok-
foglalások.  Úgyszintén.társadalmi téren a szö-
vetkezetek létesítése. 1902-ben, mikor az akeié 
megindult, még egy szövetkezet sem volt, ma 
már 183 hitelszövetkezet és 120 fogyasztási 
szövetkezet áll fenn.  Az első évben már tizen 
nyolcezer korona forgalmat  tudtak elérni, ma 
pedig egymillió nyolcszázezer korona a forga-
lom. A beszámolót lelkes éljenzésbe réBze 
sitették. 

Tanulságos felolvasást  tartott dr Zaka-
riás János országgyűlési képviselő a székely 
telepítés és visszatelepítés kérdéséről. Hatá-
rozati Javaslata a következő: 

„1. A székely társaságok szövetsége ha-
tározottan károsnak jelent ki minden olyan 
irányú akcziót, mely a Székelyföldről  eltele-
píti az ifjúságot  éa'munkásságot, mert a 
Székelyföldnek  szüksége van saját fiaira.  A 
közgyűlés kimondja, hogy a Székelyföld  min-
den irányú gazdasági felvirágoztatása  orszá-
gos és nemzeti szempontból elsőrendű állami 
föladat.  hogy ezáltal a mindenkor határvédő 
szerepet betöltő székelység otthonában leköt-
tessék, gyarapittassék és képesittessék arra, 
hogy a Székelyfölddel  szomszédos erdélyrészi 
városok és nemzeti szempontból veszélyezte-
tett vidékek — különösen a Mezőség — ma-
gyarságának megerősítése czéljából rajokat 
Htcsáthassoo ki. 

2. A Székelyföld  gazdasági fejlesztése 
czéljából szükségesnek tartja: 

a) A Székelyföld  nagyobb városaiban és 
góczpontjain földmivesiskolák,  munkásképző-
és kertészeti iskolák i bolgár kertészeti felállí-
tását, mely czélból első sorban a Marosvásár-
helyen, Gyergyó-Szentmiklóson és Sepsi-Szeut-
györgyön létesített gyümölcsfaiskolák,  a Dicsó-
Szentmártonban létesített szőlőmunkásképző éa 
a Tordán felállított  kisebb gazdasági iskola 
volnának tovább fejlesztendők;  és ez iskolák 
mellett nagyobb állami mii|tagazdaságok léte-
sítendők. 

b) A romániai határszélen az állam által 
erdöbirtokok vásárlandók és azokon minta-
szerű erdőgazdaság létesítendő és egy erdő-
óri szakiskola felállítandó. 

c) A Székelyföld  nagyobb városaiban és 
róezpontjain ipari iskolák á|litaudók föl;  igy 
cüKíaösen Gyergyó-Szentmikfóson  kő- és fa-
ipari, Kézdivásárhelyen és Kovásznán fa-,  il-
letve lémipari, Sepsiszentgyörgyön szövő éB 
fémipari  szakiskola.. 

d) A Székelyföldön  még egy uj keres-
kedelmi iskoWaflitandó  föl  és e kereskedelmi 

liut:  A hazug! (Hirtelen elhallgat.) 
Jenő  : Miért ? 
/fu9  (kavarodottan): Csak gondoltam, hogy 

hazudik; oh, ti mindig hazudtok! 
Jenő:  Én nem hazudhatok, én meg is 

esküszöm. (A kocsi megérkezik. Jeaó leugrik 
és segit llusnak is, ugy, hogy a leszállásnál 
gyöngéden megöleli. Karonfogva  mennek a 
házba. Az ajtóban keveset beszélgetnek, majd 
Ofazenéznek,  megszorítják egymás kezét és 
bemennek.) 

II. 
(Színhely: dlazea aialon. lakodalmi nepaég, lén; 
pompa mUdanOU. Cnnepélffa  kupolát, mellet caak 
a JelenlerAk kango* beszéde a w . Tisztei nagy. 
bácalk, kik frakkjaikat  caaţ lakodalomra Teázik lel, 
egytk-máaftk  kt U hízott ibeUle. Seljemrnháa mamik 
k (pirult arcactţl ei&legeLlţ eakQvAjoket. Nagy aereg 
fiataliág  ai egyik tarokba^ jókedrn MretéaOk lö-
köm a sajt. Rfoaaaalall  leányok éa fehérképi)  fiatal 
emkank Izgatottan jennek-mannek. Egyik aazokban 

Margit, a menyaaaxony beszélget vólagényével.) 

Margit:  Csak nem bánta meg? 
A vőlegény  (kit Laciinak hívnak): Én 

aem, édes; de lelkilsmeretfqrdaláat  ének. 
Margit:  Miért? > " 
Lacii: Hát részben tndja .is, Margit De 

megtiltotta, hogy erről beszéljek, mert a .papa 
megtudná. 

Margit:  Az adósságait érti? Hisz eddig 
azt aiokta mondani: boldog, kinek adós-
sága van. 

Lacii.  Igen, mig van. De ha már nincs 
• boldogság. 

Margit-,  Nem értem tökéletesen. Addig 
volt boldog, mig adóssága volt, mert addig 
élvezte az üetet És most, ha kifizeti  a pápá, 
hát nem boldog? Hát ez a szeretet? 

Laoti: Margit, maga félreért.  Sokszor 
boldog voltam, mig adósságot csináltam; de 
akkor szabad ia voltam. 

Margit:  Az igaz és most rab lesz. Ez 
fáj  magának. 

Lacii: Ne gúnyolódjék, Margit. TOdja, 
hogy szeretem ; látja, áldozatot hoztam én Is. 
Elhagytam Mariakát, elhagytam fiamat  és el-
adom a szabadságomat is. Nem kis árért te-
szem. Magáért teszem. Megéri ez a»ár;de ki 
biztosit, hogy mindig Igy lesz? . Hogy nem 
fog-e  köztünk viszály kiütni, hogy Megértjük-e 
mindig egymást? És én bízok magában. Érti, 
Margit, magamban nem bizom. És akkor, mit 
tehetek? Ezt bem lehet majd lefizetni.  Ide 
eladtam magamat, itt nem lehet felmon-
dani. — 

Margit:  Szép dolgokat besyél lakoldal-
munk elótt Talán bizony még visszalép B itt 
hagy engem mindenki gnnyjáim? 

Laczi: Én nem tndom, nem volna-e 
tényleg jobb. Ez caak egy napi, esetleg heti 
momoraaágat Jelent; de az egész életen át 
tart — 

Margit:  Eh, megint biztosítani akarja 
magát? Eléri. Én megadom magam. De Je-
gyezze meg, nem férfias  dolog ilyen helyaet-

Laeti:  Margit, éa nem erőszakolom. Mar-

iskolában a fösuly  a gyakorlati szakképzésre 
I fordítandó. 

3. Mindezen 2. pont a—d. alpont alatt 
fölsorolt  szakiskolák, valamint a nemzetiségi 
vidékeken levő magyar gimnáziumok mellé 
minél több tanuló befogadására  alkalmas bent-
lakások állitanJók föl;  hogy azonban a romá-
niai magyarok, továbbá a veszélyeztetett vi-
déken élő magyarok és a többgyermekü szé-
kely és magyar foldralvelók,  Iparosok, keres-
kedők, állami alkalmazottak és kishivataluokok 
gyermekei teljesen ingyen, vagy nagyon kevés 
dij fizetése  mellett elhelyezhetők legyenek. 

4. A székely iparostanoocz-elhelyező ak-
ció kiterjesztendő a székely kereskedő-tanon-
ezok elhelyezésére is. 

5. Az Olt és Maros szabályozása, alsó 
szakaszainak hajózhatóvá tétele mielőbb foga-
natosítandó. 

6. A Kolozsvár, Apahlda, Marosvásárhely, 
Székely-udvarhely. Sepsiszentgyörgy és Bodza 
közötti uj vasúti fővonal  mielőbb létesítendő. 

7. A családalapítás és gyermeknevelés 
megkönnyítése czéljából a többgyermekü csa-
ládapák minden téren és minden tekintetben 
kedvezményben, előnyben, kiváltságban része-
sitendők. 

8. Jegyzői tafolyamokon  székely iljak 
részére minél több ösztöndij létesítendő. 

9. A székely nép esetleges népfeleslege 
és a székelység vándorhnjlamu része nz er-
délyi részek városai, az erdélyrészi ipari, gyári 
és bánya-telepek, állami jószáguk, egyházi és 
más magyar kézen levő birtokok felé  te-
relendő. 

A határozati javaslatot nagy tetszéssel 
hallgatták és egyhangúlag elfogadták. 

Ádám Albert megyei főjegyző  érdekes 
felolvasást  tartott a Székelyföld  vasutairól. 

A kongresszus délutáni tanácskozásain 
Szakács Péter, a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara titkára felolvnsást  tartott Udvar-
hely vármegye kézmll és háziiparáról, annak 
fejlesztése  módjairól és-eszközeiről. Határozati 
javaslatát egyhangúlag elfogadták. 

Végül a székely szövetség jövő közgyű-
lési évére megválasztották a tisztikart. Elnök 
lett Deák Lajos, tiszteletbeli elnökök Benedek 
Elek és Komóc8i József.  Alelnökök: Székely 
Ferenc (Debreczen), Gödri Ferenc (Sepsiszent-
györgy), László Gyula (Marosvásárhelyi, Máté 
József  (Marosvásárhely) és Soó Gáspár (Székely 
udvarhely). 

A kongresszust az Ugrón Akos főispán 
által veudégei tiszteletére rendezett díszvacsora 
zárta be. 

Csíkszeredai szinpártoló 
egyesület. 

Számot adtunk már mult heti lapunk-
ban arról, hogy a Tusnádfürdőn  folyó  évi 
augusztus hó 25-én tartott értekezlet 
megalakította az Erdélyrészi II. Szinikerü-
letet s ezzel az akczió, melyet agilis fő-
ispánunk a nyár elején megkezdett, nagy-
ban és általánosságban befejezést  nyert. 

Megvan ugyanis a keret, amelyben 
egy jó színtársulat mozogni fog,  meg-
vannak az állomáshelyek, meg van álla-
pítva az egyes állomáshelyek játékideje 
és végül — ami a fő  — megkötötte a 
kerület választmányának elnöke a kerület 

glt, tudja, nem kételkedhet szerelmemben; de 
nem érti helyzetemet 

*
Margit:  Figyeljen Laczi, rövid az idő, 
itt vannak. Én a pénzt kölcBön adom 

magának. A szabadsága nem kell. Nekem a 
szerelme kell. És itt nem tágitok. Egy évig, 
kettőig együtt élünk, nekem miniegy, csak 
addig boldog legyek! Aztán elválhatunk. Ke-
zemet adom rá. Aztán mehet tovább hódítá-
saiban. Én nem vagyok olyan virág, amit meg 
szagolnak éa elkerülnek; eagem le kell sza-
kítani! 

Laeti:  Oh Margit, ne besaéljen igy. A 
lesnkitott virágnak meg vannak Bzámlálva 
napjait 

Margit:  Jól tudom, de 'ha nincs más 
mód, hogy bírjam. A társadalom kilök, ha 
nem tartjuk be szabályalt; pedig íme, akkor 
kellene kilökni, mikor as 6 törvényeinek hó-
dolunk. Elég, Laczi, jityjön gyorsan, segítsen 
kocsiba szállni. 

Laoti: Maga akarja. Én mosom ke-
zeimet (Elvegyülnek a tömegben, köszöntik 
az ujoaan Jötteket Rövid készülődés után 
kocsiba ttloek, ki-ki pácával. Hfóbb  az anya» 
könyvvezetőhöz, azután a pnphWi hajtanak ) 

Másnap a Jiţpofc  esatr egy esküvőről ad-
nak birt: K. Mârglf  & T. László tegnap es-
küdtek örök hOséget egymásnak a .Jézus 
Szive' temploméban, fényes  vendégsereg Je-

(P) 

.színészetét ellátó Fehér Károly szinlgaz-
Igatóval a szerződést. 

Lényeges javulás áll be tehát szín-
ügyeink körül már a folyó  szini évad-
ban is; a játékidők Szabályozottak, a 
színészetet ellátó direktor állomáshelyei 
fixek,  azokon színdarabokat előadni csakis 
a szerződtetett igazgatónak szabad; ez 
pedig köteles, letétbe helyezett óvadéká-
nak elvesztése terhe mellett, a szerződési 
pontozalok minden ágát szigorúan be-
tartani. 

Az igazgatóval kötött szerződés pe-
dig egyelőre művészeti kívánalmainkat ki-
elégítheti;- kikötés történi ebben a sze-
mélyzet minőségére, az előadandó dara-
bokra, a zenekarra és a kiállításra vo-
natkozólag is. 

Szóval a kerületté alakulás előnyeit 
már most, a kezdet kezdetén is élvezni 
fogjuk  és ,azt hisszük, hogy a szinpártoló 
közönség érzelmeit tolmácsoljuk, amikor 
fáradhatatlan  főispánunknak  az eredmé-
nyes működésért hálás köszönetet mon-
dunk. 

Mindezen elért előnyök azonban az 
egész kerületet, mint egészet érdeklik és 
az augusztus 25-iki értekezlet álláspontja 
szerint is szükséges, hogy helyi érdekeink 
megóvása, igényeink kielégítése czéljából 
mi helybeljek is tömörüljünk, alkossunk 
egy szervet, mely a színészet művészi 
színvonalát emelni van hivatva, egyesül-
jünk az anyagi eszközök megszefzése 
végett és tartsunk össze, hogy közönsé-
günk mind a saját maga igényeinek, 
mind pedig az általános művészeti igények 
érvényesítésére erős tudjon lenni.* 

Érezzük a szükségét annak, hogy 
az ilyen tömörülés megtörténjék, hogy a 
szinpártoló közönség, mint egységes egész, 
kellő erővel hasson a kulturális czélok 
elérésére. 

Nekünk pedig sok bajunk van: szín-
padunk kicsinv, átalakítás nélkül maga-
sabb színvonalon álló előadásokra alkal-
matlan, világitásunk rossz, öltözőnk nincs, 
díszleteink nincsenek, bérleti rendszerünk 
rossz. Szóval, hiányunk van elég, szerét-
számát sem tudjuk. 

Vármegyénk főispánja  ugy tervezi, 
hogy mindezen a színházlátogató közön-
ség alkotta .Szinpártoló Egyesület" lesz 
hivatva segíteni. . 

Ez az egyesület erkölcsi súlyánál 
fogva  — hisz majdan Csíkszereda város 
egész közönségét fel  fogja  ölelni j— hi-
vatva lesz ez illetékes helyekre;a. fent 
vázolt hiányok megszüntetése ir^nt be-
folyást  gyakorolni; műkedvelői előadások 
rendezése által, valamint tagdijakból szín-
házi alapot -létesíteni, díszleteket besze-
rezni kizárólag a magunk részére, mert 
nem követelhetjük a direktortól, hogy 
az öszzes állomáshelyek színpadjaira al-
kalmas, minden tekintetben kifogástalan 
díszleteket használjon városról-városra. 
Hivatva lesz a bérletügyeket is rendezni. 

Nagyjából a megalkotandó egyesület 
lényeges vonásait az alábbiakban adjuk: 

Alapító tagja lesz az egyesületnek, 
aki egyszersmindenkorra legalább 30 ko-
ronát a pénztárba befizet,  amig a pártoló 
tagok évente 5 koronát fognak  fizetni. 

Rendes tag mindenki, akinek a szín-
házi évadra bérlete van. 

Hogy 9 bérlet megkönnyittessék, azt 
vette tervbe főispánunk,  hogy 1909. évi 
január hó 1-től kezdődőleg ki-ki jegyzi 
az ő 1910. évre szóló bérletét és a bér-
leti összeget — mely a kerületi alakulás 
dacára sem lesz nagyobb' az eddiginél, 
12 havi részletben fizeti  le. Ennek azaz 
előnye, hogy rendes helyét mindenki meg-
kapja és azok is, akik eddig egy összeg-
ben a bérleti összeget megfizetni  nem 
tudták, ezen rendszer mellett a könnyű 
és előnyös fizetési  feltételek  következtében 
bérlők és igy a szinpártoló egyesület 
tagjai is lehetnek. 

Ugy értesülünk, hogy vármegyénk 
főispánja  a szinpártoló közönség köréből 
álló műkedvelőket felkéri,  hogy folyó  1908. 
évi október havában műkedvelő előadást 
rendezzenek és a tervre, hogy ezen elő-
adással kapcsolatosan tartassék meg a 
.Szinpártoló egyesület* alakuló gyűlése. 

Mi teljes odaadással támogatjuk főis-
pánunkat és köszönetét mondunk, bogy 
elhanyagolt és elárvult szinészetQiiket ilyeiţ 



Szeptember 2. c s í k i l a p o k 30. Hám. 
jóakarattal és talpraesett intézmények léte-
sítésével akarja a kellő színvonalra emelni. 
Hogy ez azonban minden tekintetben si-
kerüljön is, kötelessége városunk közön-
ségének az eszmét felkarolni  és annak 
keresztülvitelében segédkezet nyújtani. 

—ss. 

precup úr véleménye. 
Folyó évi augusztus lió 14-én két 

román felekezeti  tanító kíséretében a 
vidékünk látogatására jött precup cs. és 
kir. köcösbadseregbeli fólinduagy  betért 
a gyimesi Vizoly-féle  vendéglőbe és ott 
a vendégkönyvbe, melyben sok nola-
billtáanak s a külföld  előkelőségeinek 
a vidéket magasztaló elismerése van 
bevezetve, német nyelven valami meg 
jegyzést irt be. Magyarra fordítva  igy 
hangzik a megjegyzés: 

.Nem tudtain. bogy itt Európa szé-
lén (pardon! már bennt Ázsiában) oly 
sok az agyalágyult ember. Aki ta-
lálva érzi magát forduljon  hozzám bi-
zalommal. Precup főhadnagy,  Bécs. 
Stiftkaszárnya*. 

A főhadnagy  urat ugy látszik meg-
szállta a nagyzási hóbort, a pöffeszke 
dési mánia, mert ép ésszel ilyen nyi-
latkozatot senki sein szokott tenni. És 
ba tesz akkor megvárja az időt, mig 
valaki e hülye nyilutkozntot elolvassa 
és megvárja, hogy „bizulmasan" hozzá 
forduljanak.  Cs. és kir. főhadnagy  ur, 

'precup nem ezt telte, banein még mi-
előtt felelősségre  vonhatták volna el 
szelelt Qyimesból. 

precup úr! ez nem szép öntől és 
még kevésbbé szép, hogy ön éppen azt 
a földet  gyalázza, ahol született, mert 
Oyergyósalamás is a határszélen fekszik. 

Ha pedig felelni  akar ocsmány nyi-
latkozatáért, csak lessék idejönni, meg-
puhítjuk mi az ön kemény agyvelejét. 

különben igen szellemesen irta meg 
a véleményét önről ugyanazon vendég-
könyvben dr Scheiner Cotnanesti orvos, 
román állampolgár, mondván: 

.Aki a többség véleményével ellen 
téles álláspontot foglal  el, az vagy 
lángész, vagy bolond. Főhadnagy úr 
ön nem lángész! Rendelkezésére ál 
lok: Dr Scheiner orvos Comanestí" 

Nem tetszett még ezen urat fele 
(Ősségre vonni? 

Dr Balázs Lajos, mint magyar állami 
hatóságnak a határszélre küldött tiszt-
viselője, e botrányról feljelentést  tett, 
s főispánunknál,  mint értesülünk szóval 
is. jelentést fog  tenni. 

Nem járja, hogy efféle  alakok gya-
lázzák a magyart 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A saákelyudvarhelyi kerület u j 

képviselője. A királyi közjegyzővé kinevezett 
Kovácsy Albert lemondása folytán  megürese-
dett székelyudvarhelyi kerületben augusztus 
hó 27-én volt a képviselőválasztás. Solymossy 
Endre református  kollégiumi tanárt választották 
meg egyhangúlag függetlenségi  és 48-as pro-
grammal. Hlatky Miklós választási elnök nyúj-
totta át a mandátumot nagy küldöttség élén 
a j nj képviselőnek, aki meghatott szavakban 
köszönte meg a választók bizalmát. Este ün-
nepi bankettet rendeltek. 

— B l j e g y s á a . Kabdehó Ernő Agrár ta-
karékpénztári tisztviselő, augusztus hé 29-én 
eljegyezte Lázár Hzidit Gyergyósaentmiklóson. 

— Kinavaaés. A vallás- és közoktatás-
ügyi mini >zter Németh Margit okleveles tanító-
nőt a pálfalvi  állami elemi Iskolához tanítónővé 
nevezte ki. 

— Háiasság. Tóth Sándor főgimnáziumi 
tanár Nagykárolyon, folyó  évi augusztus 26-én 
tartotta esküvőjét Wollraan Karulinnal Gyergyó-
Szentmiklóson. 

— Klnevesések. Majláth Gusztáv erdélyi 
püspök Kászoni Alajos kerelőszentpáli plébá-
nost Karcfalvára  plebáaWSá; 

— Márkos Endre széltelyudvarbelyi segéd-
lelkészt Csiktaplocára, KőrOaay Géza taplocai 
plébánost Gyimesfelsőlokra; 

— Merza István remetei segédlelkészt 
Székelyudvarhelyre segédlelkészszé, Nagy Béla 
Bécsben végzett ifjú  lelkészt Remetére, Felezer 
Miklóst Szárhegyre nevezte ki. 

— P l é b á n o s • á l a a s t á a . A lövétel pl? 
bánosi állásra Péter János gyergyószentmiklóai 
segédlelkész választatott meg eb& helyre. 

— A fóldmivelMügyi  államtitkár a 
BaékMjrfAldön.  Mezősiy Béla földmivelé* 
ügyi államtitkár augusztus 20-án reggel étke-

zett Tusnádfürdőre,  ahol a helyi hatóságok élén 
Bartalis Ágoston alcslki főszolgabíró  fogadta. 
Az államtitkár kíséretében voltak: Kazy Jó-
zsef  miniszteri tanácsos, továbbá Koós Mihály, 
a székelyföldi  kirendeltség vezetője, Garlatiiy 
Oszkár erdőfelü^yclő,  Jaknb József,  Czéli Pál, 
Csegezy Hál, Fás Gyula, Kiss Ernő és Nagy 
György erdömesterek és számos erdőtanácsos, 
Várndy László fogalmazó  Btb. Azonkívül meg-
jelentek a fogadtatáson  Sümegi Vilmos, Buza 
Barna, Ferency Géza, báró Kudnynnszky Sán-
dor, Zakariás János, Nagy György dr és Tö-
rök Ferenc orez. képviselők. Az államtitkár 
délután a kászoni községeket látogatta meg. 
27-én Kézdivásárhelyea éa Kovnsznán volt 
estére pedig visszatért Tusnádfürdőre.  Kézdi-
vásárhelyt azért kereste fel,  hogy nz erdőbir-
tokosokat sújtó sérelmekről személyesen meg-
győződjék. A Vigadó nagytermében nagyszámú 
székely erdőbirtokos jelenlétéhen Medgyuszay 
Mihály előadta a sérelmeket. Az államtitkár 
megígérte, hogy n kormány, ameunyibeu te-
heti, segit a lmjukon. Majd ajánlotta a köz-
ségi közlegelők felállítását.  Arállumtitkár még 
délelőtt tovább utazott Kovásznára: Augu-iztiţp 
28-án Gyergyúszentmiklósou időzött, ahor nagy:. 
azabnsu fogadtatásban  részesült a- város kép-
viselőtestülete által, élén Orel Dezső polgár-
mesterrel. Délután a kerUlet képviselőjével át-
ment Ditróha, hol a ditróiak és remeteiek kül-
döttségét fogadta.  — Innét Nmét visszatért 
Gyergyószentmiklósra és több község küldött-
ségét fogadta.  29-én Máluásfürdőre  és Bíróira 
látogatott el uz államtitkár. Baróton fogadta 
nz udvarhelymegyei küldöttséget is, melyet az 
idő rövidsége miatt Székely udvarhelyen ueiu 
fogadhatott.  Augusztus 26-án délelőtt Csikiun-
dnras és Csekefalva  székely községek küldött-
ségei keresték fel,  nz előbbit Sümegi Vilmos, 
utóbbit Nagy György dr országgyűlési képvi-
selők vezették. — Mezőssy Béla államtitkárt 
egyébként mostani körútja alkalmával számos 
székely község küldöttsége kereste fel  uz erdő-
törvény módosítására vonatkozó kérelmeivel. 
29-én este Brassó—Apáca felé  visszautazott 
uz államtitkár Budnpestre. Mi az egész szé-
kelymentő kőrúthoz csak unnyit jegyezünk 
meg, hogy Mezőssy fdldmivelésügyi  államtitkár 
székelyföldi  körútja a kimért fest  vizit jellegé-
vel bírt s főleg  különösnek találjuk, hogy vár-
megyénket meglátogatvu,Tusnád fürdőre,  Gyer-
gyószentmiklósra és Ditróha elment ugyan be-
mutatkozni, de Csíkszeredáim, a vármegye szék-
helyére már nem volt ideje kiszallani, pedig 
ezt tőle elvártuk volna Knyhitó körülményül 
szolgál, hogy Csíkszeredából ma-holnap úgyis 
feltételes  vusuti megállóhely lesz, mit legjobbuu 
bizonyít éppen az államitilknr ur átutazása. 

A kiszállás különben nem is volt jelezve, 
mi okból városunk részéről az államtitkárt, 
mint a minisztert kiküldöttjét megillető ünne-
pélyes fogadtatás  ez úttal elmaradt. 

Rövidre szabott kőrútjában mindenütt a 
legszűkebbre szabta látogatását, de azért az 
előadott sérelmek orvoslóit, — a lehetőség 
korlátai között — megígérte. Érdekes megem 
liteni, hogy a kézdivásárhelyiek f.  évi augusz-
tus hó 30-án tiltakozó nagy uépgyülést rendez 
tek, melyen egyhangúlag kimondották, bog)' uz 
államtitkár harminc perces látogatásit és eljá-
rását tudomásul nem veszik és sérelmeik ala 
pos meghallgatására a minisztert kérik. 

— A főispánok  és a választókerü-
letek uj beoilt^aa Gróf  Andrássy Gyula 
belügyminiszter, Úil jelenleg tiszadobi birtokán 
nyural — mint hírlik — több erdélyi főispánt 
táviratban magához rendelt, hogy a választó 
kerületek beosztásáról velük tanácskozzék. A 
főispánok  ugyanis a belügyminiszter rendele 
téré a nyár folyamán  köziga^atási értekezle 
tet tartottak megyéjükben a választókerületek 
tervbe vett uj beosztása dolgában. Az ország 
több részében ezeket a konferenciákat  az ősz 
szel tartják meg s most egyelőre csak azok 
a főispánok  referálnak  a belügyminiszternek, 
akik már megtartott értekezletről számolhat-
nak b«. 

— Aknaomlás Balánbányán. Nagy 
szerencsétlenség történt a napokban a luiliinlmnyiu 
rézbányákban. Egyik akna meglazult földrétege 
nagy területen beomlott és az ott dolgozó liárom 
munkást maga alá temette. A szerencsétlenség nagy-
ságát csak a mentési munkálatok befejezése  után 
lehetett tudni, mikor két munkást még élve kilntz-
tak a hatalmas földréteg  alól. A harmadik azonban 
már nem volt megmenthető, mert a beomlott akna 
a szó szoros értelmében agyonnyomta. A szeren-' 
csétlenség okát és hogy kit terhel a mulasztás, 
a megejtett vizsgálat fogja  kideríteni. A két meg-
sebesült munkás sérülései súlyosok, de nem élet-
veszélyesek. 

— Kirándulás a Gyilkos-tóhoz. Az 
Erdélyi Kárpát Egyesület abbéi az alkalomból, hogy 
folyó  hó 6-áa (jyergyószentmiklősoii közgyűlést tart, 
a vadregényes (iyilkos-tóhoz és a páratlan szép-
ségU Kis békás szurdokba szeptember 7-én kirándu-
lást rendez. Tekintettel arra, hogy a városunkból 
igen sokan szeretnének részt venni ebben a jól 
szervezett kirándulásban, a vármegye részéről' Szász 
I j joa vármegyei főjegyző  magira váüalta • meg-
faktUS  számban jelentkezők vezetését és a Szüksé-
ge, kocsikról «14 gondoskodást E kedvezd alkal-
mat Iilniiilllimi nem lehet, épen ezért felhívjuk 
az érdeklődők figyelmét  a kirándulásra. A részt-
vételt Kállay Hbnl főispán  is megígérte. 

— A gyMgyóaaentafilklAai  állami fő 
gtnmáatnm megnyitó ünnepe saeptember 
hé 6-án (vasárnap) lesz, a polgári Iskoláéval 

együtt. A rendes előadások nem bétfőn, 
az országos vásár napján, hanjgm szerdán, szep-
tember 9-én kezdődnek. 

A vármegyei szabályrendeletek 
összegyűjtése. liégen érezhető hiányt képez, 
hogy a vármegye szabályrendeletei — eltéröleg 
luúi vármegyétől — nincsenek könnyen kezelhető 
idakban összegyűjtve, hanem szerte-széjjel és csak 
nagy fáradsággal  találhatók fel,  mi természetesen 
a közigazgatás hátrányára \an. F.zeti bajon akar 
segíteni most Fejér Sándor alispán, mi czélból az 
összegyűjtés inuukáiával megbizta ilr (inal Endre 
vármegyei aljegyzőt és dr Klthes liynla közig, 
joggvakornok, tb. szolgabírót, hogy az összes lé-
-tező szabályrendeleteket egvségbp szedjék össze. 
Az összegyűjtött szabály-rimdelt-leket az alispán 
nyomtatásban is ki fogja  adni. 

— Építkezések városunkban. Hogy 
városunk rohamosan fejlődik,  azt napról-napra ta-
pasztalhatjnk. Készen ál! már a ni. kir. posta és 
távírda épülete ngy, hogy működését legkésőbb 
októhiT I -én megkezdi. Teljes helejezés előtt áll 
a kisded óvoda épülete, hol a rendes tanév már a 
napokban megkezdődik. Az épületet a csíkszeredai 
.takarékpénztár részvénytársaság nemes áldozatkész-
séggel és nagy költséggel sajátjából emelte, ini ál-
tnl nagy szükséget elégített ki s modern hejlékot 
odott gyermekeinknek. Magáuépiiletcink szintén rn 
hamosaii szaporodnak. Knlekes. hogy az építési 
kedv az alkalmasabb őszi idők beálltával fnkozn-
ilott: nem kevesebb mint H —10 modern épület 
áll befejezés  előtt. 

— Az erdélyréssl képviselők érte-
kezlete. A Székely udvarhelyen megtartott 
kongresszuson nagyszámmal vettek részt az 
erdélyrészi képviselők, nkik a kongresszus után 
küliin értekezletet tartottak, melyen az erdély-
részi magyarságnak ügyeivel foglalkoztak.  A 
tanácskozást főleg  az a kérdés dominálta, hogy 
mikép Tehetne a mind fenyegetőbb  nemzetiségi 
terjeszkedésnek gátat vetni és nz erdélyrészi 
magyarságot régi pozíciójához juttatni. Elha-
tározták, hogy erélyes törvényhozási és kor-
mányzati intézkedések sürgetése céljából egy 
ségi-sen fognak  eljárni és meghízták gróf  Beth-
len Istvánt nzznl, hogy szükség esetén nz er-
délyrészi összes képviselőket pártállásra való 
tekintet nélkül értekezletre hivja össze. Mint 
sürgős követelményt állította fel  az értekezlet 

telepitési törvény megalkotását, n székely 
l'óldi városokat érintő uj vasúti fővonal  létesí-
tését, erőteljes és nagyarányú székely ipari 
akciót és az alkoholizmus elleni intézkedések 
meghozatalát. 

— Egy román püspök hazafias  be-
széde. A nngyszentmiklósí görög katholikusok 
uj templomot építettek, amelynek felszentelé-
sére Hosszú Vazul dr lugosi püspök is meg-
jelent. A püspököt az állomáson a görög katho 
likus hívek nagy 9záinm»l várták. A váro9 vé 
gén diadalkapu volt felâllitvţt.  A püspöknél, ki 
Xak N'ákó gróf  fiumei  kormányzó kastélyában szállt 
meg, a hatóságok és egyházak képvisejői tisz-
telegtek. Üdvözlésükre a püspök a következő-
ket válaszolta: -A magyar nemzet ezeréves 
fenniillásánuk  egyik legfontosabb  talpkövét 
minden egyes felekezetek  arravalÓBága és ha-
zafias  éizelmei alkották Imádságunkba tehát 
mindnyájau saját hitünk szerint az emberiség 
javáért, másrészt pedig szeretett hazánkért 
könyörögjünk, mint honpolgárok pedig arra 
törekedjünk, hogy magyar nemzeti szempout-
ből minden tekintetben eleget tegyünk köte-
lességeinknek*. 

Nagy leányosempészet Gyimesen. 
Gyimesen a határrendőrség vezetője dr Balázs 
Lajos nagy' leánycsempészetnek jött nyomára. 
Egy Romáuiában élő magyar öreg asszony két 
fiatal  leányt nkart Romániába csempészni. A 
csempészet azonban nem sikerült, mert a ha-
táron tetten érték és a határrendörkapitány 
szigoruaa megbüntette. Ez már az ötödik eset, 
hogy a határrendőrség ily nőcsempészet nyo-
mára jött. 

— A világ idei gabonatermése. A 
buza idei világtermése, az összes eredményt 
tekintve, jelentékenyen kedvezőbb. Egy buda-
pesti nagy gubonukereskedő czég rendesen 
megbízható adatok Bzerint ugyanis a tnvalyi 
886 millió métermázsával szemben az idén 
92 L millió métermázsa hozam várható, vagyis 
a többlet mintegy 35 millió métermázsa. A 
világ látható készlete azonban a búzából mint-
egy 20 százalékkal csekélyebb. — Magyaror-
szag idei termése tudvalevőleg közepeB alol 
van, de az eddigi becslések Bzerint, a tava-
lyihoz képest mintegy hét millió métermázsa 
búzával több termet. A cséplóeredmény a 
nagybirtokosoknál kedvezőbb, mint a kister-
melőknél. Horvátország és Szlavónia termésé-
vel együtt összesen mintegy 44 millió méter-
mázsa buzahozam várható. A rozsból nekünk 
a tavalyi 10°6 millió métermázsával Bzemben, 
uz idén, az eddigi becslés alapján, 12 millió 
métermázsa termett. Az árpa várható hozama 
12*2 millió métermázsa, tavaly 13 7 millió 
métermázsa. A tengeriből az idei termést 
mintegy 36—38 métermázsára taksálják a ta-
valyi 39 és fél  millió métermázsával szemben, 
idei várható hozam tehát gyöngébb. A zab-
ból tavaly 11'5 millió métermázsa termés volt, 
az ideit 10 millió métermázsára becsülik. 

— Hirdetmény. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ur az 1906. évi augusztus 
hó 14-én kelt 44611. számn rendeletével a 
csikszentdomokosi állami iskoln épület átala-
kítási munkálatait 8503 korona 27 fillér  összeg 
erejéig engedélyezte. A fentemiitett  munkálat 

kivitelének biztositásn czéljából az 1906. évi 
szeptember hó 21-ik napjának 11 órájára a kir. 
államépitészeti hivatal helyiségében^ tartandó 
zártajánlati versenytárgyalás hirdettetik. Ver-
senyezni óhajtók njánlataikat a kitűzött nap 
délelőtti 10 órájáig nevezett hivatalhoz ad-
ják be. 

— A takarmány hiány enyhítése. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület még 
julius hónap el9Ő napjaiban részletes előter-
jesztéssel fordult  a fdldmivelésügyi  miniszter-
hez a fenyegető  takarmányhiány enyhítése ér-
dekében szükséges intézkedések foganatosítása 
dolgában. A előterjesztésre Darányi (guácz fdld-
mivelésügyi miniszter a napokban DessewfTy 
Aurél grófhoz,  az O. M. G. É. elnökéhez rész-
letes átiratot intézett, melyben a legmelegebb 
elismerés hangján — méltatva J ijzt a gondos-
kodást, melylyel az O. M. G. E. eiuöke a ve-
zetése alatt álló egyesülettel egybegyűjtetvén 
nz adatokat, a magyar gaidakiiiönség érde-
kében még idejében emelte fel  figyelmeztető 
szavát, — részletesen és pontról̂ Bontra vála-
szol nz O. M. G. R. fölterjesztésbe,  ismertei-
vén az egyes kívánalmak tekintetében fogana-
tosított intézkedéseit. Az O. M G. E. említett 
fölterjesztésében  javasolta ugyanis, hogy: 1. 
nz egyesületeknek és szövetkezeteknek kizá-
rólag tagjaik réBzére leendő takarmányvásár-
lásra teljes biztosíték ellenében kitmatuienteB 
kölcsön bocsáttassék rendelkezésre; 2. inség-
akczió indittassék; 3. élő állatok kivitele eló-
mozdittassék; 4. a kereskedelmi miniszter fel-
keressék a vasutakon szállítandó szálas és 
erőtakarmányok szállítására önköltségen. Da-
ráuyi miniszter az időközben is javult helyzet 
folytán  megállapítván és kijelölvén azokat az 
országrészeket, ahol a takarmányhiány való-
ban fenyegető,  DessewfTy  grófhoz  iutézett át-
iratában közli, hogy az O. M. G. E. fölterjesz-
tése 1. és 2. pontjában felsoroltakat  teljesiti 
s ez irányban a fenyegetett  vidékekre nz állat-
tenyésztési felügyelőket  kiküldte az akczió 
bevezetésére, akik mindeukor az illető gazda-
sági egyesületek vezetőivel F. a törvényható-
ság megbízottjaival fogják  végezni munkássá-
gukat. Megígéri a miniszter ez átiratában a 
vnlóban igen Bzegény és nagy mértékben súj-
tott egyes kisgazdáknak a legmesszebbmenő 
teljes fölsegitését  is, melyre vonatkozólug utal 
arra, hogy ez irányban a kiküldött állattenyész-
tési felügyelőket  külöu speciális utasításokkal 
ellátta, egyébként pedig közli Az Országos 
Magyar Gazdasági Egylettel asegités mértéke 
tekintetében a sújtott vidékek gazdasági egye-
sületeihez intézett leiratának teljes szövegét. 
Átiratában a hozzá intézett fölterjesztés  har-
madik pontjára is közli a foganatosított  intéz-
kedéseket, majd a szállítási kedvezmények 
tekintetében is közli, hogy közbenjárására 
Kossuth Fereucz kereskedelmi miniszter a 
legszívesebben sietett n sújtott gazduközönség 
érdekében életbe léptetni a kedvezményeket. 
Kiterjeszkedik végül a miniszter az O. M. G. E. 
által javasolt azokra az intézkedésekre is, 
melyek még ezután lesznek teljeBitendők, ki-
fejezvén,  hogy most tett intézkedéseivel tény-
kedését még nem látja kinieritettnek, mert 
a takarmányhiány következményeit állaudóaa 
figyelemmel  kiséri s a szükséges közbeeső 
segítéseket is teljesíteni fogja. 

— Értesítés. A csíkszeredai izraelita 
hitközség elöljárósága értesiti a hitközség tag-
jait, hogy a folyó  évi szeptember hó 26-án 
beálló fóünnepek  alkalmából imaházi üléseit 
bérbendja. A bérlet egy évre terjed. — A bit-
községi tagok folyó  évi szeptember hő 10 tói 
kezdve bérelhetnek imabázi üléseket Grün-
wald Albert hitközségi pénztárnoknál, n bérlet 
előleges lefizetése  mellett. 

— A „Nlok Carter" irodalmi vállalat 
megerősödve és szellemi értékben megnevekedve 
folytutja  az ország olvasóközönségének meghódí-
tását. A Xick Carter 4t-ik füzetével  Zigány Ár-
pád. u kiváló író és fordító  vette át a vállalat 
szerkesztését, amelynek másik gyűjteménye, „Huffalo 
Bili* érdekfeszítő  harczai és kalandjai már a 21-ik 
litzettől, .Xobody* rejtélyes bűnesetei pedig már 
az 1-ső füzettől  kezdve szintén Zigány Árpád szer-
kesztésében jelenik meg. A kiváló írók és fordítók, 
egész gárdája sereglik Zigány Árpád köré, hogy 
tollával segitse őt a szép föladat  — a nép olva-
sásra szoktatott nehéz munkája - teljesítésében. 
Karkas Einöd, Foilor Aladár, (térő Attila, dr (inthi 
Imre, Haraszthy I^tjos dr. Hetényi Imre, Sebők 
Zoltán, Seress Imre, Szederkényi Anikó, stb. i leg-
kiválóbbak ezen elsőrendű írói gárdából, s az fi 
nevük és irodalmi multjnk teljes garancziát nynjt 
arra, hogy ez a már is országos liirü vállalat az 
irodalmi kritika minden követelményének is meg-
felel.  Szenzácziós, izgató kalandok és bűnesetek 
kitűnő írók fordításában,  ezt adja a „Niek Car-
ter* kiadóhivatala iMiknlásv Sándori 80 fillérért, 
ami valóban ..amerikai" &elmesség és minden-
képpen elismerésre méltó. Heg kell még említenünk, 
hogy a füzetek  díszes ezimlapjához a remek szin-
nyomatú képeket Geiger Kichárd hazai festőművé-
szünk rajzolta, a háromlemezes klisék Wottitz Man 
fréd  budapesti műintézetében készültek, a füzetek 
tetszetős kiállítása pedig a kitűnő hirü Révai és 
Salamon nyomda munkája. A most megjelent füzetek 
czime : .Niek Carter: A 13-as számú lokomotív* 
és .A baltimorei gyilkos-liga", „Buffioló  BUI: Wil-
liam Carver, a mezőség ördöge14 és .A perchido-
völgyi anuiyásinő", .Xobody: A rejtélyes bűvész-

és az indiai nábob" s ngy ezek, a k t i megelőző 
(Űzetek is minden könyv- él yapirkeraskedésbeu 
kaphatók, vagy a kiadónál kSiveŰMMl (Budapesten, 
v y , ( Károly-utexa 13.) mgmMha tSk , 
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .HMM* lh|yir ÁltaláM» VittMtlet M u 
véajrUrutáf, I M i f n t , bed IdaatéM • tSnde-

forjalMrél éa ptarplacirtl. 
Budapest, 1908. augusztus 27. 

Csekély Uzletkedv és & buzdítás hiánya 
jellemezlek az elmúlt hét folyamán  a budapesti 
értéktőzsde hangulatát és a forgalom  az egész 
vonalon a legszűkebb korlátok között mozgott. 
Külföldi  tőzsdék magasabb árjegyzései és a 
külpolitikai viszonyok kedvező megítélése tar-
tották ugyan a tőzsde irányzatát, nagyobb Üzlet 
azonban nem tudott kifejlődni.  A két Hitel-
részvényen kivUl a Rimamurányi vasmii rész-
vények képezték némi forgalom  tárgyát; utóbbi 
részvények árfolyama  néhány koronával javult 
Is, később azonban nagyobb reálizálásokrn is-
mét hanyatlott. Hasonlóképen Déli vasút rész 
vényeinek árfolyama  külföldre  vásárlásokra, 
117-ig javult, azonban szintén nem tarthatta 
magát és a mai napon ismét llG-on zárult 

A helyi értékek piaca szintén el volt ha-
nyagolva. némi kereslet tárgyút :i két villa 
mos vasút, beoesini cement és á fegyver  és 
gépgyári részvények képezték. 

Az árfolyamok  az elmúlt hetieklu-z ké-
pest nagyjából változatlanok maradtuk. 

127 con. 211. 1908. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 18H1. évi 

LX. L-c. 10-2. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1!K)7. évi Flv. számú végzése következte 
Iwn dr. Nagy Jenó Ügy véd által képviselt Száva 
Márton kászonaltizi lakos javára Uaál Sándor 
és neje kászonimpéri lakosok ellen 407 ko 
rona s járulékai erejéig 1907. évi julius hó 
12-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és fellllfoglalt  és 1400 koronára be-
csült következő ingóságok, u ru.: házibutorok, 
rozs stb. nyilvános árverésen eladatunk. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 190H évi V. 3-ti számú vég-
zése folytán  65 korona hátralékos töke 9 já-
rulékai behajtása iránt Kászonimpér községben 
végrehajtást Bzenvedók lakásán 1008. évi 
•aeptember hó 12-ik napjának délutáni 
3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok ezen árveresén áz 
1881. évi LX. törvényczik 107. és 108. §-a ér 
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul is él 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1H81. évi LX. L-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártonban, 1908. évi aug 
hó 28-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Hirdetés. 
Uálor vagyok a nagyérdemű közön-

ségnek becses tudomására liozui, liogy 
Csík-Szenttamáson egy 

MÉSZKÖ-BÁNYÁT 
nyitottam. — Ezen kő tartósság tekinte-
tében a márványayal vetekszik és ezen 
köböl készítek bárminemű épület-, 
sirkA- és egyéb kőfaragó-munkákat 
a legszolidabb árak mellett, amelyre 
nézve kérem a uagyérdemO közönség 
becses pártfogását. 

Kiss Imre és Társa, 
kőfaragó  mester. 

H i r d e t é s . 
Alulírott a Csik-Szentdomokos köz-

ségében levő kőházamat melléképO 
letekkel és gyümölcsös kerttel együtt 
szabad kézből eladom. 

László Ferencz. 

ELADÓ ÉPÜLETEK. 
Kisbékás-patak mellett. Gyü-
mölcsén es-havas alján ki-
lenc darab épület eladó. 

Értekezni lehet Mesei József  erdó-
::: őrrel Gyergy ó-Békáson ::: 
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Hirdetmény. 
Csikszenttainás község telekkönyve bir-

tokszabályozás következtében átalakíttatott és 
ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 188G. 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. Ez azzal a felhívással  tétetik közzé, hogy 
mindazok, kik az 188tí. XXIX. t.-c. 17. és 15. 
§§-al alapján ideértve e jj-oknnk az 1889. 
XXXVIII, t.-c. 5. éB 6. íj aiban és az 1891 
XVI. törvénycikk 15. $• a pontjában foglalt 
kiegészítéseit is, valamint az 1889. XXXVIII. 
t.-c. 7. §-a és az 1891. XVI. t.-c. lü. 8- b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
188G. XXIX. t.-c. 22. § a alapján történt tiir 
lések érvénytelenségét kimutathatják, a végből 
törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 
1908. évi augusztus hú 25-ik napjától 1909. 
évi február  hó 25-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert nz ezen 
megnem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhat; 

2 hogy mindazok, akik nz 188G. XXIX. t.-c. 
16. és 18. §-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
S-nnk az 1889. XXXVIII, t.-c. ">. és 0. $-ibnn 
foglalt  kiegészítéseit is a téuylegyes birto-
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellent-
mondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondá-
sukat Imt hónap alatt, vagyis 1908. augusztus 
hó 25 étól az 1909 február  25-ik napjáig be-
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros határ-
idő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átala-
kítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, akik az I. és 2. pontban körül-
írt eseteken kivfll  az 1892. XXIX. t.-c. szerinli 
eljárás és az ennek folyamán  történt bejegy-
zések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik, — ideértve azo-
kat is. akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, t.-c. IC. 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 után az átalakításkor közbejött téves 
bevezetésből származó bárminemű igényeket 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik", az emiitett bejegyzéseket 
ledig csak a törvény rendes utján és csak az 
dókűzben nyilvánkönyvi jogokat szerzett har-
madik személyek jogainak sérelme nélkül tá-
madhatják meg. 

Kgyuttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a hitelesítő 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 12 
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 

Geczö Bela, 
kir. trvszéki birú. 

JÓ MIHŐSÉÓÜ nagyobb mennyiség-
' ben vesznek Knrres 

FFNVfirCFDT  Sámuel és fiai  bör-rc .n7Uvac.KI g y á r o s o k i Medgyes. 

üiletom folyó  évi október hó 1-től 
K»pu*ntca 46. M. Blatt nyílik meg. 

Van szerencséin a í. kü/.üusép I». 
tudomására hozni, hogv BraisóbaD, 
Leoaor 20. aiám alatt'ideiglenesen 

SZÍKSMÜHELYT 
nyitottam, hol kizáró Ing saját kéatlt-
ményfi  íninüconcmQ női gallérok 
(hoak) karmantyúk (nuilTok), aaőrme, 
krimmer és eaovet sapkák a legújabb 
divat utáu a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók. 

Ugy a fővárosbau.  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
abban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés utáu eleget 
tudok tenni. 

A íeut említetteken kivUl készítek 
a legújabb divat utáu raiodennemQ 
uórme, nói ót gyermek-kabétokat, 
figarók  éa paletókat, egyszóval o 
szakmához tartozó összes csikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebélelő* 
•eket, prémeséaeket, javításokat ós 
átalakításokat 

Nálam vásárolt szórmeáruk díj-
mentesen tlaatlttatoak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
i>2-M pipere-szűcs. 
VldéU megrendelések A leggyor-

sabban leunek enköiAWe. 

Első F e r l a c h i F e g y v e r g y á r 
Wemis Péter a is kir. ndiari uillilA társasáé k k. 

K e r l n e l i. ( I \ n r i ti tl i i n). 

Ajánlják világhírű, általánosan 
elismert jóhirü és elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
fegyverei  nagyszerű löképességgel, 
mindennemű vadász és céllövőfegy-
verek, háromcsövű fegyverek,  Ham-
merlin fegyverek,  golyós fegyverek. 
Mannlicher és Mannlicher Schönaui 
fegyverek  minden többnagyságban 
felszerelt  céllátcsövel, vagy a nélkül. 

Minden javilást elvállalunk és 
legolcsóbban számítunk. 2-10 
Árjegyzék Ingyen. IWagyar levelezés. 

. A legolcsóbb btviséMéaMterás 

E K E T E V I L M O S 
illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

virágszappanok. - - - — 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az üszilló hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatln fogipoló Me-
rek a legjobbak. A Trifoleam (haj 
petrol) hölgyeknek állaadó ha|ipo-
lishoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki megreidelúek luDoilositiliu euUiilletuk. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
liogy B r a s s ó b a n saját telkemen (Yasututcza, 
11 Iraniwny elágazásánál) hol- és kül fö ld i 

in á r v il 11 y 1) ó 1 furugtulok  ós csiszoltatok " :: 

BÚTOR-]WÍÍflVfi]mflPOKAT 
ÉS SIREHliÉREKET 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
közeid síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koi oniitól >000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zámfordulni,  mert ez által nagy meg-

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

o * o « o o o » t > 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A I . B 4 , « , l feex.  5» ttí. 
AlMA  BXYAMH<EXKK&K S g & P & â S fin  l  k e t . - i l l . 
AfcEA  S I T M i f l l f E S Î S M  R Ö £ Í © ¥ P O E 4 i a I k e t . §Q í i i . 

hutása gyors és állandó. lJr. gróf  Hugonnny Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrém készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására, a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tlindér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 
=->-•-— -»- w ilju bájt kölcsönöznek az arcnak. -- • 
A legkiválóbb orvos szakértők 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 arcúak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógysze r t á rakban , valamint 
F e k e t e V i l m o s H l a t s z e r - r a l E t á . r á / b a x L . 
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Száz és azáz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hófürdók 
:::: (góz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás* szobafiirdó  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
Bosabb gőz- és hölég fürdőt  készítheti Jdzs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A kívánatra házníl Is bemutattatlk. 
lakasban a kenyelem netovábbja. Kipróbált r n o f - r u r o  « i u n í n 
biztos hatású 9zer nálha, turokfájás,  bél- r U K o l n L K ALA1/AK 
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél- a „Sanitás" szobagőzfürdő-
ktilözhetetlen minden egészséges ember- készülékegyeJüllgyártója, 
nek is. Használat után teljeBcn összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsd-
ható és valamely szekrény mögé állitható. erdősor 30. sz. Teleion 97—51. 

Nyomatott Hifobod» J í iwf  kOnfnyoatUjMMn, Osiluwredtbu, iao8 




