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Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n aaámlttatnak. 
Kéairatok nem adatnak vlaaaa 

fl királyok találkozása. 
Magyarország fővárosa  Budapest az 

clmult héten ritkaság számba menő 
Utriiépségek színhelye'* vólt: ' 

A spanyol király és csodaszép nejé-
nek látogatását fogadták  Ú felsége  és u 
királyi házhoz tartozó hercegek. 

Király város lett Budiipest. Kppcn iigy 
mint. Bécs, császárváros. A fejedelmi 
vendégek a fővárost,  ennek társadalmi 
és utcai életét teljesen Átalakították 
Kgyelict som lehetett látni, mint udvari 
méltóságokat, uilvuri hintókat és udvari 
lakájokat. A rővároslmti nz illegeti Ibr-
giilom megkétszereződött. 

A spanyol királyi pár pedig a fővá-
ros részéről tanúsított megtisztelő loga 
dásról és rokonérzésről elragadóan nyi-
lutkozott és hálájuk kifejezését  nyilvá-
nosságra is hozták. 

Tehát u magyar királyság minden 
klilső formái  érvényre jutottuk. 

Tudomást vehetett n klllfőlil,  hogy 
a mugyur nemzet létezik és it filggellcn 
magyar nemzetnek királya vun és szé-
kes fővárosa. 

Meggyőződhetett Kurópa, hogy n 
spanyol királyi párt nem nz osztrák csá-
szár, hanem a mugyur király fogadta  és 
pedig nein Bécsben a császárvárosban, 
hunéin Budupestcn, a nmgynr király szé-
kes fővárosában. 

Eszünkbe jut Magyarország Mátyás 
király korában. Amikor a li!tff»ilik  diplo-
matái velünk, mint nagy hatalommal 
tárgyalt ik, amikor nem volt. közös k111 
ügyünk. 

Ititka szép illők voltak azok ! Buda-
vára, Mátyás király lakhelye, hasonlított 
a mostani várpalotához. 

Pompa és ünnepély volt akkor is, 
mint most. 

A fény,  a magyar lovagiasság a ma 
gyár vendégszeretet hirdette a nemzet 
diesóségét akkor is, mint most 

A királyok találkozásának mindig 

politikai jelentőséget, politikai hátteret 
tulajdonítottak. A háborút rendszerint 
az uralkodók vagy a hozzájuk közel 
álló államlérlíuk csinálják. 

A 'népek7 néhr liAIxTrTmraif  saját ,iţ,i-
ratukhól. 

Ezért láttuk örömmel és meleg ro-
konérzéssel országunkban egy idegen 
nemzet uralkodóját. 

I•//. a találkozás a régi és üdvös bé-
két megerősítette. 

() felségének,  a magyar királynak 
tanúságot fertőnk  diiiasziikus voltunkról. 

lí/er évi;; királyság voltunk', ezután 
is uzok kiválniuk maradni. 

I.yenek a történeti hagyományaink. 
K hagyományainkra pedig féltékenyek 
vagyunk, mert e hagyományainkból nte-
ritetlllnk mindi:; erót és kitartást poli-
tikai küzdelmeinkben és ezután is abból 
lógunk táplálkozni. 

Alilyun más világ volna nálunk, ha a 
magyar király egy félévig  Biiilapesleii 
lakna. 

Ha valóságos magyal' udvartartás 
lenne. 

Tóliliel használna ez, mint az egész 
külllgyi hivatal éti magyar konzulátus. 

A spanyol király előtt Ferdinánd 
bolgár fejedelem  lálogattu meg királyun-
kat. Az ó látogatása inir kizlrólag nem-
zetközi politikai jellegű volt. — Nem 
kisebb dologról, mint Pulgária lügget 
lenségéllek kikiáltásáról és Bosznia-

Ugyanis uz uj török alkotmány szűk 
ségcssé tette Bosznia-Hercegovina köz-
jogi helyzetének tisztázását. Boszniában 
is felébredt  uz alkotmány eszméje 

KH iix okhupált tartománynak sorsúi 
is fejedelmek  halarozzák el 

A fejedelmi  látogatások eltelte után 
megszültnek az udvari ünnepségek, a 
káprázatos cstélyek és következik az 
úgynevezett politikai háttér. 

Például mint pozitiv hírt hozza ugy 
a fővárosi,  mint a külföldi  sajtó, hogy 

az idén összeillő delegációban a nyil-
vánosság előtt, a megnyitó beszédben 
benne lesz a megszállt tartományok 
annektálása is. 

a fejedelmi  látogatások és Budapest? 
nek király várossá történt és rövid 
ideig tartó átalakulása ne vakítson el 
sokáig. 

Igaz ugyan, hogy nein igen vagyunk 
ahhoz hozzászokva, hogy uralkodónk 
fejedelmi  vendégeit Budapesten fogadja 
és a fontos  nemzetközi jelentőségű po-
litikai tanácskozások itt történjenek meg, 
de ennek dacára ahhoz jognak volt és 
van, hogy az uralkodónk a magyar ud-
vartartás roppant költségeinek ellen-
értékéül egy felévig  nálunk tartóz-
kodjék. 

Iv.t kiváltja a paritás. 
A fejedelmi  találkozások révén fel-

merült az a kérdés is, hogy vájjon ez 
a megtiszteltetés, — mert még ma az 
uralkodóháznak nálunk való tartózko-
dását igy tekiirlietjilk, nem e a katonai 
létszámemelés bevezető stádiuma 

Ugyanis egy kis külföldi  mozgalom, 
amelynek komolyabb jelentősége ninc<, 
indokolttá uem leszi a létszámemelést 

lírre nézve különben is egyezség 
van u király és a nemzet között. 

lízt az egyezségei álljuk ma is. A 
nemzeti engedmények ha teljesített 
nek, akkor nliba is belemegyünk. 

Tartózkodjék az utalkodóház Bttda-
pesţiiţi. «ÍS akkor erósehh támaszt trón-
jának és uralmának nem fog  találni a 
magyar nemzetnél. 

Mi szeretjük az urulkodót, csak ó 
se gyűlöljön bennünket. 

A székelység aranykönyve. 
A folyó  évi augusztus hó 24-én Székely-

udvarhelyen tartott székely kongresszuson egy-
hangulag elfogadták  azt az indítványomat, hogy 
— rnikép az ősök is tették — mi is számba-
vesszük az országban élő székely származású 
lelkekel, összeírjuk egy könyvbe: a Székelység 

aranykönyvébe és ezzel kapcsolatban minden 
egyes lélek után remélhetőleg kapunk legalább 
egy koronát, mely bevételből a'kotunk egy 
•Nemzeti alap.-ot az erdélyi székely és ma-
gyar lakósság gazdasági bajainak orvoslására. 

Az indítvány részletes kidolgozását a kon-
gresszus csekélységemre, a létesítendő alap ke-
zelését és a lustráló könyv: a Székelység arany-
könyvének vezetését az ősi anyaszék székváro-
sában : Székelyudvarhelyen működő Székely 
Társaságra bizta. 

A szervezetet ki fogom  dolgozni és még 
ennek az évnek folyamán  tárgyalni fogja  a 
székelyudvarhelyi Székely Társaság, hol a vár-
megyei és városi közigazgatás, az állami tiszt-
viselők, az oltani bíróság, a tanügyi férfiak  és 
nők, földbirtokosok,  országgyűlési képviselők 
résztvételével oly kiváló kezelő szerv alakul, 
mely nemcsak a történelmi tradíciók zománcá-
val, hanem a jellem és tudás, a lelkesedés és 
kitartás gyémántnál értékesebb kincseivel di-
csekedik. 

Abban mindnyájan egyet értettünk, hogy 
az erdélyi magyarság veszedelemben van. Ve-
szedelemben, melynek elhárítása iránt való 
teendők nem holnap, nem is ma, hanem azon-
nal megállapitandók. A megállapított irányban 
való cselekvési pedig azonnal meg kell kez-
deni. 

Azt is megállapilottuk, hogy az erdélyi ma-
gyarság megmentése csak a székelység által, 
a székelység utján történhetik. Ha a Székely-
földön  kívül Erdélyben levő magyarság nem 
menthető meg, világosan tudja mindenki, hogy 
utána pusztul a székely is és a bástyái nélkül 
szűkölködő magyarság sem tarthatja meg sem 
önállóságát, sem hazáját. 

De hála Istennek ennyire nem vagyunk. A 
székelységben élő és munkáló őserő képes arra, 
hogy a nemzetalkotó, az uj honfoglaló  mun-
kára vállalkozhassék és azt diadalmasan vég-
hez is. vigye. ..Ebben a munkájában, mely az 
egész magyar nemzet létérdeke, számit először 
önmagára, arra a szívósságra, melylyel több 
mini ezer éven át a népeket és nemzeteket 
irtó viharokat is győzelemmel kiállotta és ha 
oly szegényen is vagyonban, mint hajdanán, 
de épp oly gazdagon tetterőben, hazaszeretet-
ben, áldozatkészségben és sokkal erősebben 
számban, mint bármikor, kibontja a zászlót, 
melyre az ősök szent jelmondata: hazánkért, 
nemzetünkért és szabadságunkért van felírva. 

De számit második sorban az erdélyi ma-
gyarság minden tagjára, kiknek gazdasági ér-
dekeiért indul küzdelembe s számit a nagy 
magyar társadalom jóindulalu támogatására. 

A^FCSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA, 
A i*Yith«t«tUa< 

(Életkép.) 
Valamikor hajdan egy felső-magyarországi 

megye árvaszekénck egyik főmatadora  volt az 
én Náci bályám. Az árvák szerelték öt nagyon, 
mert senki sem tudott hozzájuk olyan nyájas, 
kedves hangon beszélni, mint épen az öreg. 
A gyámok azonban irtóztak tőle és a poklok 
lenekére kívánták, mert viszont senkiből sem 
lehetett olyan nehezen kipréselni csak egy árva 
garast is, mint ö belőle. 

Persze, mert már ekkor nagyon sok hiba 
volt a kréta körül, s a pénztár, amit az öreg 
gondozott, nagyon is gyatra lábon állott, sok 
volt a hiány, kevés a készpénz. 

Az öreg szeretett vendégeskedni, s a ven-
dégei tudnák csak megmondani, hogy hová 
lett az a sok pénz, ami abból a kasszából 
nyom nélkül tűnt cl. . 

Szóval az öregnek kezdett körmére égni a 
dolog. 

Családja nem voll, magányosan állt a világ-
ban, meg azlán nem is volt épen olyan nagyon 
öreg, azért hál egy szép napon elgondolta, 
hogy ö bizony tovább nem zaklatatja magái s 
nein tölti éjjeleit es napalait örökös félelem 
közölt, hogy valamikép rátalálnak jönni a tur-
pisságára. 

Szépen kinyitotta hát a kaszál, kivelte ab-
ból, ami még benne volt s aztán — fel  is ut, 
le' is ut, — nyomtalanul eltűnt. 

El sem tudtuk képzelni, hogy hová lehetett. 

Sok, sok ideig nem hallottunk róla éppei -
séggel seninii liirl sein. 

Csak jóval később, süli ki, hogy Ameriká-
ban van, ahol igen jól lolynak dolgai. 

Egyébként arról megvoltunk győződve, hogy 
az öreg nem koplal. Élelmes ember volt ször-
nyen. Tudtuk róla, hogy megél a jéghátán is. 

liauetn aztán olyan hírek keringlek róla, a 
melyeket mégis kissé kétkedéssel fogadtunk. 

Az ludniillik, hogy az öreg szörnyű módon 
gazdagszik. Ezt már alig akartuk hinni. Elven-
dégcskedné, gondoltuk, ez még a Dárius kin-
cséi is. Pedig hát tényleg igy volt a dolog. 

Az öreg gyarapodott jómódban. 
Eleintén ugyan rosszul folytak  a dolgai. 

Elfogyott  a pénze s jobb mód hiányában zsák-
hordással kereste a kenyerét. Majd hordár lett. 

S ez állásban annyira kitüntette magái, hogy 
egy gyógyszerész a gyógylárába fogadta  min-
denesnek. S ez volt a szerencséje. A gyógy-
szerész ugyan is épen ez időben valami uj 
palkányirtó szeren lörte a lejét, a mely már 
csakugyan egészen tökéletes is volt s nagy 
jövöjünck ígérkezett. Az öreg, hálából a princi-
pálissá iráni, szabad idejében szintén törte 
azon a lejét, hogy mint lehetne e hatalmas 
szert egészen tökéletessé tenni. Egy napon 
ki is sütötte. A hálás teljes volt. A gyógysze-
rész örömében társául fogadta  s aztán a nagy 
dicsőség feletti  túlságos örömében gutaütést 
kapván, meghalt. 

A gyógytár az öregre maradt, azzal a [el-
tűnést keltő találmánnyal együtt s a kettő 
együttesen olyan busásan jövedelmezett, hogy 
az öreg rövid időn milliókat szerzett. 

Ekkor azlán egyszerre elfogla  öl hovágy. 
Vágyott haza. 
Összepakolta hát egy napon a holmiját, 

övére kötötte a nagy bugyelárisl, felült  egy 
hajóra s jött hazafelé  gőzerővel. 

Itthon persze tárt karokkal fogadta  őt min-
denki. 

A rokonok, akik azelőtt rá sem hederítet-
tek s hirtelen eltűnése idején a legszigorúbban 
elítélték, ünnepi ábrázatukkal fogadták  s moso-
lyoglak rá nyájasan, kedvesen. 

Akik azelőtt követ doblak rá, mind meg-
hunyászkodva tértek vissza s gondosan igye-
keztek eltüntetni a régi sebhelyek nyomait. 

Az öreg szemei felvillanlak,  a mint a régi 
környezetben találta magát. 

Első dolga az volt, hogy visszaadta az árva-
kas.szának a -kölcsoiívcll- pénzt kamatostól s 
fejedelmi  emléktárgyakat osztogatott szét a 
megye urai között. 

Aztán visszaszerezte ősi kastélyát, beren-
dezkedett és hajrá! 

Megkezdődött a régi élet. 
Az öreg az amerikai praxisból nem hozott 

semmit magával, uraskodni, vendégeskedni 
kezdeti újból. Lakzi volt abban a kastélyban 
mindennap. A vályogvelő cigánynak is jutott 
a pezsgőből és a pulyka mellből. Nem volt 
ott szűkölködő azon a vidéken egy sem, amig 
az öregnek a pénze tartott. 

Mert hát persze az sem tartott örökké. 
Régi igazság, hogy Amerrkának nincs annyi 

kincse, a mennyit nálunk el ne lehetne vendé-
geskedni. Hátha még nem is ez az egész kincs 

kerül ide, hanem annak csak egy csekélyke 
;„-lentéklelen része. Ez biz hamar elfogy. 

Az öreg is azon vette magát észre, hogy 
voll — s nincs! 

A kastély dobra kerüli újra, s az öregnek 
isméi nem volt egyebe a rajta valónál. 

A barátok és rokonok, akik elmulatták a 
tömérdek kincset, ekkor feddóleg,  komoly áb-
rázattal igy szóltak hozzá: 

— Nem kelleti volna ezt tenned Náci! 
Hancin azt egyikük sem mondta, hogy: 
— Már most, Náci bályám, jöjj el hozzám 

s töltsd el nálam hátralévő napjaidat! 
Az öreg elkeseredett ezen nagyon. 
Kezdette megismerni a világot, s kezdte 

becsülni Amerikát, ahol nem adnak az ember-
nek ingyen semmit, de nem is fogadnak  el. 

Elhalározta, hogy újból neki megy az újvi-
lágnak szerencséi próbálni. 

Halvan éves volt már akkor, ősz és törődött. 
De azért elindult. 
A sors azonban megkönyörült rajta. Hogy-

sem újból kelljen kezdenie a kinos küzdelme-
ket, a melyektől ugyis kidőlt volna, segített 
rajta s utja közben egy szelid guttaütéssel ki-
segítette öl az árnyék világból. 

Ilyen módon aztán kétséges, hogy vájjon, 
ha tényleg eljutott volna Amerikába s ott új-
ból meggazdagodott volna, nem jött volna-e 
ismét vissza, hogy élőiről kezdje a régi életet. 

Mikor elindult, azzal a határozott szándék-
kal ment cl, hogy nem ugy lesz. 

De vájjon nem maradt volna-e az mindig 
csak »szándék«? Én azt hiszem igen! 

J 
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hiszen a magyar nemzet Qgye a Maros és a 
KQkOllök s az Olt és Szamosok völgyeiben 
dalt el. 

Hogy mégis megkezdhessük a küzdelmet 
tudnunk kell kikresz&mithatunk.Álljonkftzibénk, 
aki székely. Jöjjön ide, aki férfin,  hadd lássák, 
hogy nem fajult  el még a székely ; jöjjön ide 
a szerető hitves és ara, hogy bátorítsa a küz-
delembe indulót ama boldog óra reménységé-
vel, melyet majd az elért diadal után a biztos, 
édes otthon nyújt; jöjjön ide a gyermek látni 
és tanulni lelkesedést, melyben neki is élni 
kell, hogy felvehesse  a kezünkből, harc közben 
kihulló zászlót s fejezze  be munkánkat; jöjje-
nek ide az aggok, hogy megáldják ami kez-
désünket s azzal a tudattal hunyjanak sírjaikba, 
hogy a székely őrt áll, küzd és győzni fog 
ellenségein és győzelmi zászlóját nem az ellen-
ség füstölgő  hajlékának romjaira, hanem apái 
holttestének nyugvóhelye által megszentelt föld-
jének visszavívott, biztosított bérceire, tornyaira, 
házaira tűzi ki. 

A tanügy összes munkásai, akik sorainkat 
olvassák, véssék leikökbe, hogy mi igazi hon-
foglalást  akarunk végezni, honvédelmet szer-
vezni. Ebben a munkában számitanunk kell 
minden tanítóra, lelkészre és tisztviselőkre, aki 
székely vagy velünk érez. Felhívunk azért min-
denkit. akit ez illet, vegye figyelmébe  felkiál-
tásunkat és segítse nekünk megalkotni a Szé-
kelység aranykönyvét és összerakni a Székely 
Nemzeti Alapot. 

A Székelyföldön,  a történelmi hagyomá-
nyoknak megfelelően,  az ősi székelyszékek és 
városok körül hagyjuk csoportosítani a szer-
vező és gyűjtő bizottságokat, a Királyhágón 
innen: Budapest, Arad, Debrecen, Miskclc 
illetve az itt és később másutt is alakult és 
alakuló Székely Társaságokra háramlik a gyűj-
tés és szervezés feladata. 

Az adományok beszolgáltatására később 
megjelöljük a megfelelő  utat, de addig is, mig 
az egész Ogy szervezve lenne, a Székelyudvar-
helyen ott lévő debreceni és miskolci képvi-
selők ugy állapítottuk meg, hogy a debreceniek 
megcsináltatják magát az Aranykönyvet, a mis-
kolciak pedig, amennyire lehet, összegyűjtjük a 
Királyhágón innen élő és Székelyföldről  a 
hosszú idők folyamán  ide kiszármazottak iva-
dékait: kicsinyeket és nagyokat. És ezennel 
felhívjuk  azokat, akil̂ célunkat helyeslik, hogy 
a Székely Nemzeti Alap részére adományaikat 
a Miskolci M. Kir. Állami Kereskedelmi Iskola 
Igazgatósága cimére a beküldő származási ada-
taival s hozzátartozói, családtagjai neveinek és 
származási adatainak feljegyzésével  küldjék be. 
A következő székely kongresszus 1909-ben 
Debrecenben piros pünkösd napján lesz, erre 
az alkalomra mi el akarjnk késziteni az Arany-
könyvet és le akarjuk tenni Debrecen székhá-
zának asztalára a Nemzeti Alapnak azt a ré-
szét, melyet Csaba népének az évszázadok 
alatt ide kiszármazott ivadékai segítségül visz-
nek. Megsokasodva térnek vissza az ivadékok 
az ő honszerelmükben és áldozatkészségükben, 
harcoló, segitö csapatonként a nagy nemzeti 
küzdelemhez. Akik felhívásunkat  olvassák, ve-
gyék számba a hiveket, buzdítsák és értesíté-
süket nekünk küldjék be. — Mivel a kezelés 
költségeit lehetőleg el kell kerülnünk, levelekre 
csak a lapok utján válaszolunk, hol a kimuta-
tásokat is közzé fogjuk  tenni. 

Az Aranykönyvet 1909. januárius 1-én kezd-
jük meg, betűsorba fogjuk  a jelentkezőket be-
iktatni s az egyenlő nevüek közül első helyen 
a családfőket  és egyenlők között azokat Írjuk, 
akik a legnagyobb összeggel járulnak a nem-
zeti alaphoz. Az Aranykönyv megfelelő  lapjá-
ról kivonatokat is fogunk  később késziteni, 
melyek a jelentkezők költségén díszesen ki-
állítva, igazoló bizonyítékául szolgálnak annak, 
hogy az illető a Székely Nemzeti Alaphoz 
hozzájárult és a nemes székely nemzet tagja. 

De szerkesztünk e mellett egy másik könyv-
vet is, mely a jelzett ügy pártfogóinak  jegy-
zéke lesz és fel  fogja  jegyezni azt a segítséget, 
mit a magyarság, a szent ügyért hozni szük-
ségesnek lát. 

Az egész mozgalom ellenőrzésére az eddig 
megalakult és ezentúl megalakuló Székely Tár-
saságokat kérjük fel. 

Honfiúi  szeretettel kérjük testvéreink segít-
ségét a nemzeti nagy cél érdekében. 

Miskolc, 1908. évi szeptember hó 15. 
(lálff'y  lijmr. 

mányuti ösztöndíj odaítélése tâiţyâban szava-
zattöbbséggel döntött. Ösztöndíjjal való támo-
gatásra első helyen Órás Domokos József  kocsi-
gyártót, második helyen Kurta Sándor kerekest 
és harmadik helyen Tóthfalusi  Sándor Szabót 
ajánlotta. 

Jelentés tétetett a székely fiuk  ipari pályára 
helyezéséről, mely akcióba elsg sorban ipar-
fejlesztési  céllal, másod sorban a romániai 
gyermek kivándorlás megakadályozása végett 
kezdett a kamara egy évtizeddel előbb. Az 
elhelyezés és illetve iparossá nevelés ezelőtt 
nagyobbára a Királyhágón tuli városokban esz-
közöltetett. Most az erdélyi városokban és szak-
iskolákban foly,  de csökkenő eredménnyel, 
mert az ipari pályát éppen a legrátermettebb 
erőteljes fiuk  kerülik, akik a Székelyföldön  sza-
porodó fürészgyárakban  kapnak munkál és jó 
keresetet, nem ritkán erkölcsi fejlődésük  és 
testiépségük róvására. A jelentés kapcsán fel-
iratot intéz a kamara a kereskedelmi kormány-
hoz, hogy rendeletileg tiltsa be a 16 éven aluli 
gyermekek gyári munkára való alkalmazását. 
Ennek támogatására felkéri  a székelyföldi  tör-
vényhatóságokat s amennyiben a gyári mun-
kára keresett és alkalmazott fiuk  közt sok az 
iskola köteles a tanfelügyelőségeket  is. Lépé-
seinek indoka egyfelől  a gyermekek testiépsé-
gének és erkölcsének megóvása, iskolai kép-
zésük állandóságának biztosítása mellett az a 
fontos  szempont, hogy az erdőkihasználás után 
beálló munkanélküliség veszedelmétől meg-
mentse és olyan kereseti foglalkozások  felé 
utalja, amely mindeniknek állandó existenciát 
nyújt. 

Csíkszereda város vásárrendtartási szabály-
rendelete módosítás nélkül elfogadtatott.  A csa-
ládi otthonról alkotott törvényjavaslatot keres-
kedelmi és ipari szempontokból nem pártolta 
a közgyűlés. Azt után az államsegélyért folya-
modott kisiparosok kérését vette tárgyalás alá. 
Megállapodásait a kereskedelmi kormányhoz 
terjeszti. A kamarai székház épitése ügyében 
egy bizottságot küldött ki. Végül megválasz-
tották a kamara levelező tagjaiul Flórián Ambrus 
ipari szakiskolai igazgatót Chilf  Lipót ipari 
szakiskolai tanárt és dr Hints Zoltán gyógy-
szerészt. Mát/lé  ,1Ó28Pf. 

Iparkamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara folyó  évi október hó 3-án közgyűlést 
tartott, Tauszik B. Hugó kir. tanácsos elnök 
vezetésével. Intézkedést telt a közgyűlés az 
iránt, hoşy az uj ipartörvény befejező  része is 
bizottsági tárgyalás alá vétessék, minek alap-
ián a kamara felterjesztését  megtehesse. A szak-
bizottságnak az uj törvénytervezet I—IV. feje-
zetére tett módosító javaslatai nyomtatásban a 
tagoknak szétosztattak. Megállapította az uj 
vasúti szabályzat tervezetre vonatkozó módo-
sításokat és ennek alapján felterjesztést  tesz a 
kereskedelmi kormánynak. A vasárnapi munka-
szünet ügyében a teljes vasárnapi munkaszünet 
mellett foglalt  állást, követelvén, hogy a munka-
szünet a korcsmákra és italmérésekre is kiter-
jesztessék. Kézdivásárhely társaskocsi iparűzés-
ről alkotott szabályrendeletét módosításokkal 
terjeszti a kereskedelmi kormány elé. Az ipa-
ros ifjak  számára engedélyezett külföldi  tanul-

A csíkszeredai szinpártoló-egyesület 
alapszabály-tervezete. 

Vármegyénk főispánja  — mikéut Upuuk mult 
számában közöltük — színészet üuk fokozatott  fej-
lesztése érdekében a „csíkszeredai sz ii ipart oló-egye-
sillet" megalakításán fáradozik.*  K/un létesítendő uj 
kulturális egyesület alapszabály-tervezetét, melyet 
a közel jövőben egybehívandó ulukuló gvUlés lesz 
hivatva megvitatni a lentiekben szószerint kö-
zöljük : 

1. g. Az egyesület eiine: „Csíkszeredai Szín-
pártoló- Egyesület". 

2. g. Az egyesület célja: 
1. Szin ín lap létesítése a végett, hogy ebből ugv 

o színpad, mint a nézőtér berendezése uz igények-
nek lehetőleg megfelelővé  tétessék. 

2. A színművészet anyagi és erkölcsi támoga-
tása. 

8. A szülészettel szemben táinnsztaudó igények 
érvényesítése az Krdélvrészi II. Sziiiikeriilrt szer-
vezeti szabályainak, vidainint u kerület és n szín-
igazgató között létrejött szerződés liatározináiiyui 
épségben tartásával. 

4. A részlet tízet ésszerű bérletrendszer meghono-
sítása. 

5. Műkedvelői előadások rendezése. 
3. g. Az egyesület által rendezett műkedvelői 

előadások tiszta jövedelme mindenkor nz egyesület 
szinialapját illetik és kizárólag a 2. g. 1--5. pont-
jaiban irt célokra fordítandó. 

Ezenkívül a sziuíulapot illetik oz alnpitó é» 
pártoló tngok által befizetett  alapítványi összegek, 
illetőleg tagsági dijak és adományok. 

4. g. Az egyesület alapító tagjai mindazok, 
kik az egyesület színi alapja javára egszersminden-
korra legalább 90 koronát befizetnek. 

Rendes tagok a földszinti  Ülőhelyek évadbérlői. 
Pártoló tagok azok, akik évente fi  koronát űzet-

nek az egyesület pénztárába. 
5. g. Az alnpitó tagok kötelesek az általuk ala-

pítványként befizetni  szándékolt összeget a belé-
péstől számított 8 nap alatt betízetni: 

mig a pártoló tagok évi 5 korona tagsági díja 
minden év november 1. napjáig befizetendő. 

A bérlők rendes tagsága a bérlet előjegyzésével 
veszi kezdetét. 

f>.  A tagság a megalakulás után felvételtől 
van függővé  téve: 

mig az alakulásig felvétel  nélkül ugy jön létre, 
hogy az alakuló gyűlésen jelen volt urak és hölgyek 
kik a 4. g. szerinti teljesítésre magukat kötelezték, 
az egyesület tagjaivá váltak. 

A tagok neveiről a pénztárnok jegyzéket vezet. 
7. §. A felvétel  ugy történik, hogy a pénztár-

nok a nála tagul jelentkezőt előjegyzésbe veszi és 
a sziuügyi bizottságnak bejelenti. 

E bizottság a jelentkezést vagy tudomásul veszi, 
mely által a felvétel  megtörtént, vngy pedig elbí-
rálás végett a választmányhoz utasítja. 

H. g. Megszűnik a tagság: 
I. a tag elhaltával: 
2. a tag önkéntes kilépésével: 
8. hallgatólag, ha a ren les tag bérletre nem 

reflektált,  legkésőbb a város sziniévadjának meg-
kezdéséig; 

4. a tag kizárásával. 
9. A pártoló tag Önkéntes kilépése a tagot 

osak a kilépés évét követf  második évben menti 

fel  a tagdy fizetése  alól, kivéve azt az esetet, ha 
a kilépő pártoló tag Csíkszeredából végleg elköl-
tözik Kz esetben H tagdíj csak az elköltözés év«re 
tizetendő meg. 

10. g. A kizárás joga a választmányé. Kizárás 
iránt bármely tag tehet indítványt. A választmány 
szótöbbséggel indokolás nélkül Uutároz. 

11. g. Az egyesület, szervei: 
1. a közgyűlés; 
2. a választmány: 
ít. n szinügyi bizottság: 
4. a tisztikar. 
12. g. Az elnök, alelnök, ügyvezető alelnök, 

titkár, ügyész, pénztárnok, ellenőr és gazda alkot-
ják A tisztikart. 

J3. g. Ken dea közgyűlés minden évben egy-
szer. legkésőbb minden év jiuiius hó 30-ig tar-
tandó. liendkivüli közgyűlés tartandó a választ-
mány, u sziuügyi bizottság, vagy 20 rendes tag 
kívánságára. 

A közgyűlést az elnök hirlupi uton hivja össze. 
A közgyűlés a megjelentek számára vnló tekin-

get nélkül határozatképes. 
14. g. Hatásköre: 
1. a mult éví zárszámadás átvizsgálása, fel-

mentvény megadása és a jövő évi költségvetés 
m egál lap itásu. 

2. Miiiduzon sziniigvi kérdésekben való határo-
zathozatal. melyek kifejezetten  a választmánynak, 
a szinügyi bizottságunk fentartva  nincsenek. 

A kerületet érdeklő ilgyekbeu a kerületi vá-
lasztmányhoz el ü térj észt»'st tehet, véleményt iivil-
v állíthat. 

4. A tisztviselőkkel szemben rendelkezési jog-
gal bir. 

15. §. Nem hozhat n közgyűlés olyan határo-
zutot, amely oz .Erdélyrészi II. Sziuikerület" szer-
vezeti szabályaival vagy a kerület és a színigaz 
gató között létrejött szerződéssel ellentétben áll. 
Az ilyeu kérdés tárgyalását nz eluök megengedheti 
ugyan, de szavuzás alá nem bocsáthatja s ilyen 
kérdésben a», olnök határozatot kí sem hirdethet. 

1(». A közgyűlésen uz alapító, rendes és pár-
toló tagok szólási és szavuzuti joggal bírnak. In-
dítványokat azouban az eluöknél a gyűlés tartása 
előtt 48 órával bejelenteni kötelesek, különbéit nz 
inditváuy csuk a közgyűlés beleegyezésével tárgyal-
ható. 

17. g. A közgyűlés szótöbbséggel határoz, el-
nöke az egyesületi elnök, uki szavazut egyenlőség 
esetén dönt. 

18. g. A váluszturíny áll a tisztikarból és a köz-
gyűlés által megválasztott 14 tagból. Ezenkívül 
hivatalból tiigjai Csíkszereda város polgármestere 
és n város ívsz űrül a keriileű válusztmánybu ki-
küldött tag. Elnöke az egyesületi elnök. 

1M. §. A választmány mindeu évben legalább egy-
szer a rendes közgyűlés előtt ülést tart. Az ülést 
az eluök hiv*ja össze, de köteles összehívni akkor 
is, lia a sziniigyi bizottság kívánja. 

Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyen-
lőség esetéu az elnök dönt 

20. g. Hatásköre: 
1. a közgyűlési ügyek előkészítése; 
2. A sziniigyi bizottság és a tisztviselők ügy-

kezelésének megvizsgálása; 
3. a pénztári vizsgálat, melyeket az esetről-

esetre kiküldött választmányi tag által foganato-
síttat : 

4. gyakorolja a kizárás jogát és a 7. g-ban kö-
rül Írt esetben a tugielvételi jogot; 

5. bármely kérdésben, icely a közgyűléshez vagy 
a szinügyi bizottsághoz utasítva nincs határozatot 
hozhat, határozata uzoubun a közgyűléshez 15 uap 
alatt lelebbezhetü és hutározatu közgyűlési jóvá-
hagyás előtt végre uem hajtható. 

A 15. ţj-ban kitett megszorítás u választmányra 
is vonutkozik. 

21. g. Az egyesület szakbizottsága o sziniigyi 
bizottság. 

Enuek elnöke az ügyvezető alelnök. Tagjai a 
titkár, ügyész, jegyző, pénztárnok, ellenőr és gazda, 
ezenkívül a választmány áltál kiküldött, bár a vá-
lasztmány kebelébe neui is tartozó 4 tag. 

22. g. Rendelkezik a sziniigyi bizottság: 
1. a színpártoló közöuséget érdeklő művészeti 

kénlésekben a színigazgatóval szembeu a kerületi 
szerződés adta jogkörön belül: 

2. rendelkezik u sziui alappal a költségvetés 
keretén belUl; 

0. rendezi a bérlet Ügyeket; 
4. a szinpártoló közönség érdekeit védelmezi: 
5. gyakorolja a bírálatot n szinigazgutó műkö-

dése felelt,  kifogásolhatja  a műsort, óvást emelhet 
a sziuigazgatónak minden szerződésellenes cselek-
ménye miatt: * 

(>. szerződésszerű kötelességének teljesítésére 
utasítja a színigazgatót, a kerületi választmány 
elnökénél előterjesztést tehet uz igazgató bírsággal 
sujtása iránt: 

7. gondoskodik a színpadi felszerelések  és a 
nézőtér általa megállnpitott rendiének feutartásáról 
és utasíthatja a rend betartására a színigazgatót: 

8. gondoskodik arról, hogy a sziutársulat és 
zenekar tagjai a kerületi szerződésben kikötött 
kvalitásoknak megfelelők  legyenek s a hiányok or-
voslása iránt a színigazgatót utasítja; 

10. megállapítja mindazon szükségleteket, me-
lyek a szinialapból fedezendők,  megszavazza a színi-
alapból a szükséges összegeket, mégis a költség-
vetés keretén belül; 

11. jogosítva van sürgős rendkívüli kiadások 
megtételére, de ilyent csak egy hangú határozatta] 
szavazhat meg: 

12. érintkezik a hatóságokkal és a kerületi vá-
lasztmánnyal; 

13. rendezi a műkedvelői előadásokat a város 
társadalmával karöltve és az előadások számadását 
végleg megállapítja, a betolyt tiszta jövedelmet a 
szinialaphoz csatolja. 

14. Joga van nézete szerint meg nem felelő, 
esetleg erkölcstelen irányit darabok előadását meg-
tiltani s általán gondoskodik, hogy a mUsor kielé-
gítő legyen. Jutalomjáték tartására engedélyt ad h 
meghatározza, hogy mely darnlnik adhatók bér-
letben: 

15. megállapítja a helyárakat — minden idény-
ben és esetleges vendég szereplés esetén a hely-
áruk nuk százalékszerü felemelését,  mehutározza to-
vábbá évndonkint a bérletben előadandó darabok 
számát. 

221. Havonként egyszer ülést tart, a sziniévad 
alatt azonban hetenként legalább egyszer. 

Az ülést az ügyvezető alelnök hivja össze. 
A ló. g. intézkedései a szinügyi bizottságra is 

vonatkozunk. 
24. A tisztikart a közgyűlés 8 évre vá-

lasztja, az egyesület alapító, vagy rendes tagjai 
köziil. 

25. Az elnök hatásköre: 
1. a közgyűlés összehívása a 13. g-bau megirt 

kötelességéhez képest: 
2. a közgyűlésen és a választmányi ülésen való 

elnöklés; 
3. nz egyesületnek harmadik személyekkel szem-

ben való képviselete. t 

2fi.  g. Az alelnök az elnököt akadályoztatása 
esetén helyettesíti. 

27. g. Az ügyvezető alelnök szintén helyettese 
oz alelnök akadályoztatása esetén az elnöknek s 
egyúttal elnöke a sziniigyi bizottságnak és azt har-
madik személyekkel szemben képviseli. 

(•yakorolja halasztást nem tűrő cseteklwn a 
szinügyi bizottságnak a 20. g-bau uiegirt jogkörét 
utólagos bejelentés kötelezettsége mellett. 

Iteudclkezik a tisztikarral. a 15. g. határoz-
inánya reá nézve is hitelező. Az utalványozást el-
látja, közte az ügykezeléssel járó kiadások utalvá 
nyozását is. A kiadványokat aláírja. 

28. g. A titkár a sziniigyi bizottság eluokétiek 
helyettese. 

Végzi n szinügyi bizottság A választmány és a 
közgyűlés hivatalos levelezéseit, kezeli az intttárt. 

2U. g. Az ügyész a közgyűlésnek, választmány-
nak és szinügyi bizottságnak jogtanácsosit, ezeket 
bíróságok előtt uz elnöktől uyert meghnlalmazás 
alapjáu képviseli. 

30. A pénztárnok kezeli a szininlnpot a mii-
kedvelői előállásokból befolyó  jövedelmet és a meg-
állapított tiszla jövedelmet a szinialaphoz csatolja. 
A sziniigyi bizottság elnökének utalváuyára fizeté-
seket teljesít. Báru ikor számolni tartozik és a 
szinügyi bizottság által kiadóit módon kezeli a 
bérleti ügyeket. 

Tagodról jegyzéket és a pénztárról rendszeres 
könyvet tartozik vezetni. 

31. g. Az ellenőr ellátja a pénztár köriili ellen-
őrzési teendőket. 

32. g. A gazda kezeli a szinpártoló egyesület 
tulujdonát képező díszleteket, ruhákat, azokat jó 
karban tartani köteles, e tárgyakat leltár mellett 
nz évad kezdetén átadja a színigazgatónak s attól 
az évad végéu a leltár szerint átveszi s amennyi-
ben kártételt lát, aunak megtérítése iránt a szin-
ügyi bizottságnak előterjesztést tesz. 

33. Az egylet vagyona az esetben, ha az egy-
let felosztanék,  a feloszlást  kimondó gyűlés által 
meghatározott célrn fordítandó,  ugy azonban, hogy 
ezeu közgyUlési határozathoz belügvminisztei i jóvá-
hagyás szükséges. 

34. g. Alapszabály módosítást vagy egyleti fel-
osztást kimondó határozat foganatosítás  előtt jóvá-
hagyás végett a m. kir. belügyminisztériumhoz tel-
te ijesztendő. 

35. g. Ha az egyesület az alapszabályaiban meg-
batározott célt és eljárást illetőleg hutáskörét meg 
nem tartja, a in. kir. kormány által — amennyiben 
további működésének folytatása  által az államnak 
érdeke, vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke 
veszélyeztetnék — felfüggesztetek  s a felfüggesztés 
után elrendelendő szabályszerű vizsgálat eredményé-
hez képest véglegesei lel is oszlattatík, vagy eset-
leg nz alapszabályok legpontosabb megtartására 
köteleztetik. 

Törvényhatósági közgylllis. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

iolyó évi október hó 16-án délelőtt 9 órakor 
a vármegyeház tanácskozási termében Kállay 
Ubul főispán  elnöklete mellett tartja meg őszi 
rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 

1. Időközben szentesítést nyert törvények 
kihirdetése. 

2. Csikvármegye közigazgatási, árva és gyám-
hatósági 1909. évi költségelőirányzata. 

3. A tisztviselői nyugdij-alap 1909. évi 
költségelőirányzata vármegyei pótadó kive-
téssel. 

4. A jegyzői nyugdij-alap 1909. évi költség-
előirányzata vármegyei pótadó kivetéssel. 

5. Törvényhatósági közutak 1909. és 1910. 
évi költségelőirányzata. 

6. Jelentés a számonkérő szék eredményéről. 
7. Kereskedelemügyi miniszter ur leirata 

helyi érdekQ vasút előmunkálatainak engedé-
lyezése tárgyában Braun Gyula részére. 

8. Kereskedelemügyi miniszter ur leirata 
ditró-remetei községi útnak a törvényhatósági 
utak közé leendő felvétele  tárgyában. 

9. Belügyminiszter ur leirata a dr Bocskor 
Béla nyugalmazott megyei tiszti-főügyész  kö-
vetelései tárgyiban. 



Október 7. C S Í K I L A P O K 41. uim. 
nyának felemelése.  Csikszentgyörgyön fogyasz-
tási adókezelő jutalmazása. Sándor Gergely 
felebbezése  a Lőrinc Sándor elleni bűnvádi el-
járás beszüntetése ellen. 

Esetleges indítványok. 
Közgyűlés napjáig beérkező halasztást nem 

tűrő ügyek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

10. A közigazgatási bizottság mult félévi 
jelentése. 

11. A közigazgatási bizottság határozata a 
törvényhatósági utak hatályosabb felügyelete 
tárgyában. 

12. Szabály rendelet-tervezet a vármegyei 
pótadók kivetése, nyilvántartása, beszedése és 
kezeléséről. 

13. Szabályrendelet-tervezet az anyakönyvi 
kivonati dijak kezeléséről. 

14. Szabályrendelet-tervezet a vármegyei 
dijnokok fizetése  és szolgálati viszonyainak 
rendezéséről. 

15. Vármegyei távbeszélő hálózat létesítése, 
megyei pótadó kivetéssel. 

16. Községi és körjegyzők 1909. évi fizetés 
kiegészítése. 

17. Alispán felhatalmazása,  a háztartási alap 
egyes tételeinek átutalása iránt. 

18. Dr Márton László kiszállási költségei. 
19. Péter Gyula államépitészeli hivatali díj-

nok segély iránti kérése. 
20. A központi kezelő személyzet segély 

iránti kérése. 
21. Péter István várnagy kérése fizetése  osz-

tályba sorozása iránt. 
22. Társtörvényhatóságokkal való levelezés. 
23. Az állandó választmányban és közigaz-

gatási bizottságban megüresedett tagsági helyek, Szetl jelenség nálunk, 
betöltése. " ' 

1909. évi költség elő- látszik, 24. A ruházati-alap 
irányzata. 

25. A lóbeszerzési-alap 19o9. évi 
előirányzata. 

2G. Az ipar-alap 1909. évi költség előirány-
zata. 

27. A havasi javak 1909. évi költség elő-
irányzata. 

28. A polgári leányiskolái élelmező segély 
iránti kérése. 

29. A polgári leányiskolái énektanitó java-
dalmazása. 

30. Mihálc Andrásncval kölött adás-vevési 
szerződés. 

31. A siketnémák kolozsvári intézeténél lé-
tesítendő alapítvány. 

32. Ogyészi jelentés az Angi József  elleni 
perek állásáról. 

33. A megyei iskolaszék előterjesztése a 
leányiskolának állami kezelésbe adása és ben-
lakó tanítónő házbére ügyében. 

34. A székelyföldi  kirendeltség kérése lódi-
jazásokra segély adása iránt. 

35. Ogyészi javaslat Urzika Vaszi tartozá-
sának törlése iránt. 

36. Ogyészi jelentés a hollói megváltási 
per állásáról. 

37. Ogyészi javaslat Tompa Todorné tar-
tozásának törlése iránt. 

38. A Boraszo-völgyi erdőség értékesítése. 
39. A Vigadó felszerelésének  felülvizsgálata. 

KÖZSÉGI OGYEK. 

— Földrengés. F. hó 6-án este 10 
óra 40 perckor óriási riadalom verte fel 
városunkat. Mintegy 30 másodpercig tartó 
erós földrengés  volt érezhető délkeleti 
irányban. Az első lökés oly hatalmas volt, 
hogy a legnagyobb házak is meginogtak, 
a törékenyebb anyagok csörömpölve tör-
tek össze. A falon  függő  tükrök, képek 
pedig kimozdultak helyükből. Az első 
pillanat okozta ijedtségből az emberek 
magukhoz térve, kiugrottak ágyukból és 
fogyatékos  öltözetben az utcákra szalad-
tak. Maga a földrengés  annyira ritka, 
mondhatni soha elő nem forduló  termé-

h°gy eleinte igen 
| sokan valami robbanásra gondoltak. Ugy 

l. Cttikxter&la  várttaban. 
Tisztviselők összeférhetlenségi  esetei. Tűz-

oltó szerek beszerzése. Rendőrkapitány fizeté-
sének rendezése. Polgármester lizetésének ren-
dezése. Végrehajtó fizetésének  felemelése.  Dij-
noki állások rendszeresítése. Fizetési előleg 
elengedése. 40000 koronás kölcsön biztosítása. 

V. Gyeri/t/t'mzPHtHiiMíis  rároxUw. 
Erdőszolgák fizetésének  felemelése.  Ingatlan 

eladás. 
.7. .4 yyeryyóaipntmiklúxí  járiiiŰHUi. 

Újfaluban  1906. évi számadás. Kilyénfalván 
ingatlan eladás, 1907. évi számadás, 1909. évi 
költségvetés. Vaslábon 1907. évi számadás, 
1909. évi költségvetés. Ditróban pótadó törlés 
és leírás, 1906. évi számadás, polgári iskolai 
berendezés költségei, Hodostizesi tanító faála-
lányának felemelése,  papilak kútjának javítási 
költségei, haszonbér elengedés, ártalmas vadak 
elejtésének jutalmazása, közkutak építése. Cso 
mafalvának  1906. évi számadása, 1908. évi pól-
költségvetés. Várhegyen és Salamáson iskolák 
államosítása. 

4. .4 felrsikl  jítrúslntH. 
Csomortánban községi tanácsosok fizetésé-

nek felemelése,  ingatlan eladás. Csobolfalván 
adószedő fizetésének  felemelése.  Delnén iskola 
államosítása. Dánfalván  ingatlan szerzés. Ma 
défalván  iskola államosítása. Csikszentmiklóson 
1906. évi számadás, körjegyzői irodai ingatla-
nok tulajdonjogának tisztázása. Borzsovábau 
1906. évi számadás. Gyimesfelsőlokon  iskola 
államosítása. Taplocán községi jegyző fizeté-
sének felemelése,  haszonbér elengedés, 1906. 
évi számadás, tenyészdij hátralékok törlése, 
Szépvizen iskola államosítása. Gyimesbükkön 
hidegségi iskola államosítása, állami iskolai 
tanítók fajárandóságának  megtagadása. Vacsár-
csiban iskola államosítása, ingatlan szerzés. 
Csikszentléleken számadási térítmény leírása. 

.">. Kásztmairttikt  járásban. 
Kozmáson 1907. évi számadás, haszonbér 

követelés törlése, tanítói faizási  és legeltetési 
jogának kárpótlása, községi elöljáróság fuvar-
és napidijának megállapítása, tanitók napi és 
fuvardijának  megállapítása, körjegyző iroda áta-
lányának felemelése.  Csatószegen fogyasztási 
adó elengedés, ingatlan eladás. Kászonujfafuban 
községi pótadó, füstrovatai  és felvételi  dijak 
törlése. Kászonaltizen segédjegyző lakbérének 
megállapítása. Lázárfalván  iskola államosítása, 
tanító gazdasági épületeinek újra építése, elöl-
járók és képviselőtestületi tagok fuvar-  és napi-
dijának megállapítása, körjegyző iroda átalá-

( , hogy a geologusok földtani  vizs-
költs' gálódásainak igaza van abban, hogy az 

e g öreg Hargitta vulkánikus természetű, ki-
aludt tűzhányó, mert csak ez magyarázza 
meg a nálunk szokatlan földrengést.  A 
földrengés  nemcsak városunkra terjedt ki, 
hanent érintette a közeli vidéket is. 

— Villanyvilágításunk ügye. Amint ille-
tékes forrásból  értesülünk, a városi tanácshoz 
már beérkeztek a villanyvilágításra vonatkozó 
ajánlatok. A városi tanács ezek alapján pályá-
zatot fog  hirdetni s rövid időn belül határoz 
afölött,  hogy kinek adja ki a munkálatokat, ugy, 
hogy valószínűleg 1909. október 1-ére már 
kész is lesz. A beadott ajánlatok igen ked-
vezők. Egy tizenhatos körte óránkint 3 fillérbe 
kerül, ami fölötte  olcsónak mondható. Most a 
város társadalmának kell szövetkezni arra, hogy 
a kellő számú lángok előjegyczlcssenek, nehogy 
a nemtörődömség meghiúsítsa annak létesíté-
sét. A városi tanács ez uton is felhívja  a kö-
zönséget arra, hogy előjegyzéseiket ne mulasz-
szák cl bejelenteni. 

— Meghívó. A csiksoinlyói rótn. kath. fő-
gimnázium X. Pius pápa Ö szentsége 50 éves 
áldozási jubileuma alkalmából 1908. évi októ-
ber 11-én délelőtt fél  11 órakor a gimnázium 
nagytermében iskolai ünnepélyt rendez, melyre 
a t. szülőkel és érdeklődő közönséget ez ulon 
tiszteletlel meghívja az igazgatóság. A délelőtt 
9 órakor kezdődő szentmisén székhelyi Maj-
láth Gusztáv Károly gróf  erdélyi püspök ur 
önméllósága felavatja  a Mária társulatba lépő 
tanuló ifjakat.  Ezen alkalomból Mikes János 
gróf  székelyudvarhelyi föcsperes-plebáys  tart 
szent beszédet. A délelőtt fél  11 órakor kez-
dődő jubileumi ünnepély műsora: 1. Részlet a 
Hunyadi c. dalműből Erkel Ferenctől, előadja 
az ifjúsági  zenekar. 2. Megnyíló, mondja 
Pál Gábor főgimn.  igazgató. 3. Alkalmi ének, 
vegycskar zenekiséreltel. 4. Ünnepi beszédet 
mond Kassai Lajos tanár. 5. A gyermek álmai, 
vegyeskar zene és hármonium kíséreltél, Do-
mánftytól.  6. Párkányi Norbert: X. Pius arany-
miséjére, szavalja László Antal Vili. o. t. 7. A 
múltnak emlékei, Palotássy ulán kél hegedűre 
és hannoniumra Dománffytól.  Előadják Jerzsák 
Béla és László Antal VIII. o. t. 8. Kémenes 
Ferenc : Az egyház élete, szavalja Rusz Sántha 
István VI. o. t. 9. Pápai himnusz, unisono zene-
kísérettel. 

— Kinevezés. Kovács Lajos alszerpap 
Nagykászonba küldetett hitoktatónak. 

— Gazdasági tudósító. A földmivclésügyi 
miniszter Csikvármegye felcsiki  járására Korody 
Mihály csikszentmiklósi lakost a gazdasági 
tudósítói tisztiéi bízta meg. 

— Esküvő. Vékony Gyula dr szászregeni 
ügyvéd október 5-én tartotta esküvőjét Seges-
váron Bocskor Etuskáva!, Bocskor Árpád királyi 
műszaki tanácsos és [elesége született Ajtai 
Adél leányával. 

— Közvetlen kocsik beállítása. A m. á. v. 
igazgatósága intézkedett, hogy a brassói és 
gyergyószentmiklósi vonalon közvetlen kocsik 
állíttassanak be. Evvel az intézkedésével az 
igazgatóság Gyergyószenlmiklós egyik méltá-
nyos kérését teljesítette. A menetrend azonban 
októbertől kezdődőleg is a régi marad. 

— A szászok és a pluralitás. Az erdélyi 
szászok vezető lapja, a Nagyszebenben meg-
jelenő Siebenbürgisch-Deutsches Tagblatt vezér-
cikkben üdvözli a plurális választójogot, a 
melyet általános elméleti szempontból, de a 
szászok külön álláspontjából is helyesel. 

— A büntető novella életbelépése. Októ-
ber elsején lépett életbe a büntetőtörvénykönyv 
kiegészítéséről szóló uj törvény. A magyar jo-
gászvilágban nevezetes nap volt ez, mert kor 
szerű ujjitásokat eredményezett. A föltételes 

elítélés intézménye nálunk is meglesz, a minő-
sített lopásnak gyakran drákói szigorúsága 
büntetése enyhül, ellenben a csalásnak számos 
virágzó fajtáját  egyszerre lehetetlenné fogja 
tenni a büntetólörvénykönyvnek egy uj sza-
kasza. 

— Tőrvényhatósági pótadó. Vármegyénk-
ben törvényhatósági pótadót még nem vetettek 
ki, mert eddig, ha szüksége mutatkozott, min-
dig a vármegye magánjavai fedezték.  A vallás 
és közoktatásügyi miniszter azonban a törvény-
hatóság legutóbbi határozataitól megtagadta a 
jóváhagyást és a törvény által előirt pótadó 
kivetésére utasította a törvényhatóságot. A f. 
hó 16-án megtartandó törvényhatósági közgyű-
lésen első izben log szerepelni a pótadó, mely 
a jövő évre a nyugdíjalapnál mutatkozó 40,000 
korona hiány fedezésére  vettetik ki. Úgyszin-
tén törvényhatósági pótadóból létesíttetik a 
távbeszélő hálózat is, miután a létesítés egyes 
községek merev álláspontja miatt meghiusult. 
A kivetendő pótadó igen magas, a nyugdij-
alapra 8 és fél  százalékos lesz, mit az adózó 
közönség bizonyára nem vesz szívesen. 

— A legtöbb adófizetők  névjegyzéke. A 
csíkszeredai m. kir. adóhivatal a napokban állí-
totta össze a legtöbb adót fizetők  1909. évre 
szóló névjegyzékét a hatósága alá tartozó fel-
és alcsiki járások területén, melyet az alábbi-
akban közlünk: Márton Lajos Gyergyószenl-
miklós 28772-62. Vender Dávid Csíkszereda 
14206-63. Ifj.  Gál Ferenc Csíkszereda 205009. 
Magy János balánka Gyimesbükk 203191. 
Böjté Lajos Csikszentdomokos 1636 26. Rács 
Béla Karczfalva  1618 28. Balási Lajos örökö-
sei Lázár Miklós és társai 148829. Meskó 
Jakab Madéfalva  1322-35. Péter János és Mózes 
Pálfalva  1302-23. Fried Samu Csíkszereda 
1247 07. Tímár Tódor Csiksztdomokos 1217.90. 
Farkas Lázár Csíkszereda 874 30. Mánya Kris-
tóf  Rákos 861-43. Kölönte László Kászonujfalu 
812-70. Epslein Testvérek Csíkszereda 710. 
Landau Zsigmond Csikszentsimon 733 61 Lővin-
ger Sámuel és Ödön Csikszentkirály 723-60, 
Szebeni Péter Szépviz 673. Gál József  Csík-
szereda 65322. Jánovits József  Csíkszereda 
632-32. Száva Kristóf  Szépviz 627-35. Balázs 
Dénes Taplocza 598-12. Pap Domokos Csík-
szereda 595-21. Herskovics Sámuel Gyimesbükk 
591-10. Zakariás K. Antal Szépviz 560-73. Szacs-
vay Imre Csíkszereda 553 04. Becze Antal Csík 
szereda 546-08. Krausz Mihály Csikszentdomo-
kos535 21. Sándor Gergely Csikszentimre 531 • 16. 
Magyar Hermann Csíkszereda 515-70. Zakariás 
István Gyimesbükk 504 45. Száva Kristóf  Ma-
daras 502-60. Dr Szántó Samu Csíkszereda 
502-37. Fejér János Szépviz 471-57. Friedlen 
der Lajos Szentkirály 460-51. Dr Tauber József 
Csszereda 459-37. DrNagy Béni Csszereda 446 46 
Józsa Géza Csíkszereda 440 50. Lacher Gyula 
Csíkszereda 417. Ifj.  Deák György Szépviz 
410 43. Vákár Lajos Csíkszereda 405. Szopos 
Elek Csíkszereda 399 46. Niszel Testvérek Csík-
szereda 385-62 Élthes Zsigmond Csszereda 380 59 
Helvig G. János Csíkszereda 370-73. Jakab 
Ödön Csíkszereda 370 50. Száva Lukács Tap-
locza 364 09 Lénk Lajos és neje Csíkszereda 
363-60. Trohán József  Csíkszereda 37111. Dr 
Fodor Antal Csíkszereda 336-36. Jakab Gyula 
és neje Csíkszereda 3331-93. Albert Balázs Csík-
szereda 328-40. Grünwald és Szmuk B.-Csaba 
324. Csedő István Csíkszereda 304-25. Krausz 
János Csikszentdomokos 30160. Dr Fejér An-
tal Csszereda 297-88. Dr Daradics Félix Csíksze-
reda 296-69. Dr Bocskor Béla Csíkszereda 246-71. 
Dr Kovács Gyárfás  Csíkszereda 270 81. Dr Filep 
Sándor Csíkszereda 269 50. Dr Csiszér Miklós 
Csikszentmáiton 244-76 Dr Zakariás Manó 
Csíkszereda 223-80. Balló János Madaras 216-72. 
Gözsy Árpád Csíkszereda 213-37. Pál Gábor 
Csiksomlyó 212 39. Dr Csiky József  Csíkszereda 
204-77. Dr Ady Endre Csikszentmárton 198 51. 
Jakab Lajos Csikszentmihály 184-30. DrNagy 
Jenő Csikszentmárton 182*51. Incze Domokos 
Csíkszentgyörgy 178-49. Dr Harmalh Leo Csík-
szereda Í61. Lőrincz Sándor Csikszentimre 
159-37. Bálint Lajos Csobotfalva  157 69. Dr 
Imecs János Csíkszereda 156 50. Orbán János 
Csíkszereda 147 korona. A vármegyei igazoló 
választmány ebből fogja  összeállítani a törvény-
hatósági virilis névjegyzékei, összevetve a gyer-
gyószentmiklósi kir. adóhivatal kimutatásával. 

— Uj vasút a Székelyföldön.  A m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter Braun Gyula buda-
pesti lakosnak az építés alatt levő Székelykör-
vasut Gyergyóremete, esetleg Gyergyószent-
tniklós állomásától kiindulólag, Gyergyóborszék 
és Gyergyótölgyes községek, mint főállomás-
helyek érintésével, az ország határáig vezeten-
dő gőzmozdonyu helyiérdekű vasútvonalra az 
előmunkálatai engedélyt megadta. Értesülésünk 
szerint ez a vasul 2—3 év alatt teljesen elké-
szül s nagyon kedvező befolyással  lesz a vidék 
kereskedelme, ipara és mezőgazdaságára. Külö-
nösen faipara  és bányászata fog  óriási lendüle-
tet ölteni, mivel a parlagon heverő kincsek 
egyrésze ott és nagyobb része idegenbe való 
exportálás utján lészen értékesíthető. Kőszén 
réz, vas, la, porcellán, ásványvíz mind olyan 
ipari cikkek, a melyek a vidéknek, a székely 
gazdáknak, társaságoknak horribilis jövedelmet 
tőkésítenek s e mellett kitermelésük, feldolgo-
zásuk ezer és ezer szegény embert foglalkoz-
tatnak. Ezenkívül a fürdőélet  is tarkább élén-

kebb lesz az uj vasul felépítésével,  mert a kies 
egészséges vidék számos közeli, u. n. átfutó, 
vendéget, kiránduló társaságot fog  magához 
vonzani. 

— Erdősítési jutalmak. Darányi Ignác 
földmivelésűgyi  miniszter pályázatot hirdetett 
erdősítési jutalmakra. E szerint a kopár, vízmo-
sásos és futóhomok  területen ez évben létesí-
tendő, közigazgatási jelentőséggel biró erdősi-
lések megjutalmazására az országos erdei alap-
ból a miniszter tizenegy nagy jutalmat, tiz 
elsőrendű és kilenc másodrendű elismerő jutal-
mat tűzött ki. A nagy jutalmak 1000—600 ko-
ronás, az elsőrendű elismerő jutalmak 500— 
400 koronás, a másodrendű jutalmak 300—200 
koronás pénzjutalomból, illetve dísztárgyból 
állanak. Ezen jutalmakért az érdekelt birtoko-
sok azon erdősítésekkel versenyezhetnek, a 
melyeket a kopár, vizmásos vagy futóhomok 
területeken állami pénzsegély igénybevétele 
nélkül foganatosítottak,  vagy f.  év őszén léte-
sítendő erdősítéseket legkésőbb december hó 
25-ig kell a birtokosoknak a közigazgatási er-
dészeti bizottságnál, vagy a kir. erdőfel  ügy elö-
ségnél pályázatra bejelenteni. 

— Sziklahullás. A gyergyószentmiklós— 
madéfalvi  útvonalon, melynek műszakilag igen 
sok nehéz szakasza van, egymásra történnek a 
földcsuszamlások  és sziklahullások. Szerencsés 
körülménynek mondhatjuk, hogy még eddig 
semmi féle  baleset, vasúti szerencsétlenség 
nem történt, bár az eseteket tekintve történhetett 
volna. F. hó 2-án a Gyergyószenlmiklósra 4 
50 p.-kor érkező vonat közel egy órai késés-
sel érkezett, mert a vasláb-marosfői  szakaszon 
lévő vaslábi átvágásnál az előző napi esőzések-
től óriási nagyságú sziklatömbök hullottak alá 
a sínekre s eltorlaszolták az uttestet. A vonat-
vezető idejében észre vette a bajt s vészjelt 
adva megállították a vonatot. Közelben dolgozó 
vasuli munkások, a vonat személyzete s többen 
az utasok közül erős munkához fogtak  s egy 
óra alatt eltakarították az útból az akadályt. 

— Székely história. Ez a história Székely-
földön  esett meg. A góbéfurfang  jellemző ha-
tása. Már csak okulásul is érdemes leközölni. 
Kölcsön kért az egyik székely szomszédjától 
200 forintokat.  Amit pajtása szó nélkül átnyúj-
tott, mivelhogy nagy volt köztük a bizalom. 
Ennek dacára csak ugy formaliter  irást adott 
a kölcsönvevő, amely szerint az összeg »Szent-
heverdeU napján lesz visszafizetendő.  A hite-
lező meg se nézte az irást, csak mikor egy da-
rab idő után kérte a pénzét, sült ki, hogy Szent-
heverdel napja elő sem lordul a kalandárium-
ban. Dühbe gurult ene a székely atyafi  és 
bepörölte a társát a 200 forint  visszafizetésére. 
A bíró zavarban volt egy kicsit, hogy mikép 
kell itl dönteni, ám hamar feltalálta  magát és 
kimondta a következő ítéletet: Alperes köteles 
felperesnek  a 200 forintot  és járulékait novem-
ber első napján megfizetni.  Indokolás: Alperes 
kötelezte. magát az összeget Szentheverdel 
napján visszaadni, ez a terminus pedig novem-
ber elsejére esik, mert akkor van Mindszentek 
napja, tehát a Szentheverdel is benne van. 

— A rendőrség államosítása. Kolozsvár 
városa az összes törvényhatóságokhoz körira-
tot intézett, hogy pártoló felirattal  támogassák 
a törvényhalósági városok rendőrségének álla-
mosítása érdekében a képviselőházhoz intézett 
feliratát. 

— Két  millió  a varotoknak.  Wekerle 
Sándor miniszterelnök a városok legutóbbi 
kongresszusa alkalmával megígérte, hogy fo-
kozott mértékben fogja  támogatni a városokat. 
A miniszterelnök igéretét a most előirányzott 
költségvetésben már beváltotta. A költségvetés 
szerint folyton  emelkedik a városoknak külön-
böző címeken fizetendő  összeg és igy irányoz-
tatott elő a törvényhatósági joggal biró és ren-
dezett tanácsú városok közigazgatási költségei-
hez való hozzájárulás cimen 2,000.000 kor. 

— Hirdetmény. Kazánfűtői  tanfolyam.  A 
marosvásárhelyi m. kir. állami fa-  és fémipari 
szakiskolában oktober hó 15-én kezdődik a 
kazánfűtői  tanfolyam.  A tanfolyam  november 
26-ig, tehát 6 hétig tart. Az előadások hétköz-
napokon este, a gyakorlatok pedig vasárnap 
délelőtt tartatnak heti 12 órában. A kazánfűtői 
tanfolyamra  felvétetnek  a 18-ik életévet be-
töltött oly kovács, lakatos, géplakatos, gépko-
vács és rézműves iparosok, vagy ezen szakok 
valamelyikében foglalkozó  gyári munkások, 
akik magyarul irni-olvasni tudnak, jó erkölcsi 
bizonyítványt és iparfoglalkozásukról  megfelelő 
okmányokat felmutatni  képesek, vagy oly nap-
számosok, akik kazán mellett alkalmazva vol-
tak. Belépni óhajtók a beiratkozásnál 6 kor. 
tandijat tartoznak fizetni.  Miután a január hó-
ban kezdődő, 12 hétig tartó gőzgépkezelöi tan-
folyamra,  csak azok iratkozhatnak be, akik a 
kazánkezelöi tanfolyamot  sikeresen elvégezték, 
erre a körülményre külön felhívjuk  az érde-
keltek figyelmét  Beiratkozhatni a fa-  és fém-
ipari szakiskolában naponként este 7 óráig. 
Minden egyébre is tájékozást ott lehet szerezni. 
Marosvásárhely, 1908. évi október hó 1-én. A 
m. kir. fa-  és fémipari  szakiskola igazgatósága. 
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A P R Ó S Á G O K . 
— Hogy lehet a», hoţy itt az Alföld  közea-

köiepén tótok is lakunk? 
— Valószínűleg kását termelt vnlaki éa nt-

fajzás  folytán. 
— Volt keed az este n azinészjácáson ? 
— Voltam. 
— Látta a pcleskei nótáriust? 
— Láttam. 
— Xo hát szép volt ugy-eV Mi tetszett 

keednek legjobban? 
— Az, hogy a vászon ugy mont le, meg fel. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Harmat" Magyar Általános Váltóflilat Réai-
véayttraaaág, Bodipcst, heti Jelentése a tőzido-

forgaloairM él péniplaciról. 
Budapest, 1906. szeptember 24. 

A tőzsde a hét elején a külföldi,  főleg  azon-
ban a berlini piac szilárdsága következtében a 
inult hetieknél jóval magasabb árfolyamok  mel-
lett indult meg, és csakis a hét közepén bel-
politikai bonyodalmak hirére gyengült kissé. 
A főérdeklődés  bankpapírok felé  fordult,  melyek 
közül a Magyar Általános Hitelbank, Magyar 
leszámilolóbank, Osztrák hiteleiintézet részvé-
nyei emelkedtek. Az osztrák hitelintézet részvé-
nyei egy várható tökefelcmelés  hirére emelked-
tek. A helyi értékek közül a közönség figyelme 
leginkább gépgyári és téglagyári részvények 
felé  fordult,  melyek közül a Schlick féle  vas-
öntöde és gépgyár, köszénbánya és téglagyár 
és újlaki téglagyár részvények keresletiek. 

Nagyobbmérvü vételek történtek beocsiui 
cementgyár részvényekben is, melynek oszta-
léka, mint hírlik, jóval magasabb lesz a ta-
valyinál. 

Kőszénbánya részvények közül az észak-
magyarországi köszénbánya részvények emel-
kedtek jó mérleghirekre. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

sze|>L 24 okt. 1. 
4•/, magyar borooa járadék — — 93 — 9275 
Magyar hitel résivéoy — — — 749-50 746 75 
Oaztrák hitel részvény — — — 64625 64525 
Schlick (éle gépgyú részvény — 422 — 437'— 
Htmamurányi vaamfl  ré.szvéuy — 564 25 5Ö2'25 
Draftchc  kötizéubúnyo éstéglapyárr. 439' 43Ü*— 

440-908 . szám. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszeutkirályi közbirtokosság ne-

vében alul róttak közhírré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező „Sugó-
feje"  nevű erdőrészekben üzemterv sze-
rint esedékes megtukuritott 42 53 kut. 
hold területű, becslés szerint 7798 ni3 

gömbölyű luc haszonfenyó  ált. 851 nr' 
luc fenyőkérget,  908 ma fenyőtüzifát  tar-
talmazó fakészletét  50,500 kor., azaz 
ötvenezerötszáz korona kikiáltási árbau 
1908. évi december hó 14-én dél-
e l ő t t 10 ó r a k o r a községházánál meg-
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybe 
kötött nyilvános árverésen n legtöbbet 
Ígérőnek cl fog  adatni. 

Árverezők az árverést vezető elnök 
kezéhez már az árverés megkezdése 
előtt a kikiáltási ár 10 százalékát bá 
natpénzképpen kötelesek letenui Az egy 
koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ujánlatok a megajánlott összeg, 10 szá-
zalékának megfelelő  összeggel vagy óva 
dékképes értékpapírral látandók el és 
abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltéleleket  ismeri, 
s azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fjgadtatuak  el. 
Az erdő fatöinege  becsértéken alul 

eludatni uem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, 

valamint a becslésre vonatkozó köze 
lebbi adatok a községi elöljáróságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. szeptember 30 
Cseh Károly, Simon Ádám, 

jegyzó. 2—2 elnök. 

1 .->:!!>- 190S szám 
ki. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy Vucsárcsi község határában 
felfogott  egy darab pej kanén, je-
gyei : nyakán harnng, kötéllel felkötve 
és jobb szemével vak - inint gazdát 
lati jószág folyó  évi október hó 13-án d. 
e. 8 órakor Csikrákos község piacterén 
tartandó nyilvános árverésen a legtöb-
bet ígérőnek el fog  adatni. 

Yacsárcsi, 190S. október 1. 

Léhner Gyula, Biró Kálmán. 

Sz. 259--1908. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. l.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a budapesti VII. ker. kir. járási: i 
róságának 1908. évi V Sp. XI. 687/7. szánni 
végzése következtében dr. Nagy Jenő ügyvéd 
által képviselt Lüwinger Gyula budapesti la-
kos javára 93 kor. s jár. erejéig lVOá. évi 
aug. hó 24-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le és lelülfoglalt  és 3257 krrouára 
becsült következő ingóságok, u. m.: házi bú-
torok, torna és vívó készletek, csolnnkok stb 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság liHtó. évi V. 278 2. szánul 
zése folytán  végrehajtató képviselője kérése 
alapján Tusnádfiirdön  -Práger villa- -Csukástó-
és a Sporttelep iroda helyiségében 1908. évi 
október hó 13-lk napjának délelőtt 9 órája 
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek szükség esetén becsáron alul is cl log-
nak adatni. 

Amennyiben az árverendő ingóságokat má-
sok is le us fcliilfoglaltatlák,  s azokra kiek-gi-
lési jogot nyertek volna, ezen árverés az IXrtl. 
évi LX. l.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Csikszentmárton, 1908. évi oki. hó 2-án. 
Ambrus Lajos, 
kir. liir. végi i-lmjló. 

LŐTT VADAKAT, 
mint császár madarat, íogolyt, nyulakat, 
őzet és medvéket egész télen át utánvét 

melleit veszek át. 
Kuschmann Ferenc vadkereskedő. Crassá. 

Ebédlő dívány és szalon garnitura 
eladó, Csíkszeredában a Miko 
utca 248. házszám alatt :: 

| Tanító urak figyelmébe! | 
Van szerencsém az igen lisz 
telt tanitó urakat értesíteni mi-
miszeriut uz ujoiuui elrendelt 

| ISKOLAI NyOMTATVÁMYOK| 
úgymint: felvételi,  elóme-
t. li, mulasztasi, haladási 
és látogatási napló, ig. u jó 
minőségi) papíron nyntnvu, ná-
lam olcsó áron szerezhetik lió'. 
Minél tömegesebb megrende-
lést kérve, vagyok tiszteleltei 

I S Z V O l Î O D A J Ó Z S I í F 
11 y v- c*î«» | >«'i [>ir k i* i'L's k ct 1 o. 

. A legolcsóbb bevásárlási torrás 

E K E T E V I L M O S 
'illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a lejilinoniabb illatszerek 
dek i ig run iuuké i i t és niiiiileiineinü 
arc*- és kézápoló szerek. t«y«>|ty- és 

virágszsippanok 

Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszosz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrak-regenerator 
az iisziüó hajnuk visszaadja az ere-
deti iljukiiri színét, valamint min-
dennemű kiilóiileiiessésíck raktam. 
A Thymol és Stomatin fogápoló sze-
rek a lepjobbak. A Trifoleum (haj 
petrol) hölgyeknek allando hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. A Honey 

lelly a legjobb kézfinomító. 
Vldeln megrendelések leaiiüiitosaüüdii eszközíJlletnek. 

ci T v n n e g y n y o l c z h o n a p ° s 

LLAl/U j o r o g s i r i m a g k a n . e g y 
m á s f e l é v e s  j o r o g s i r i k o c a 12 s z é p 
m a l a c c a l c s e g y a m e r i k a i po i l ag -
c l i i na i fuj  k o c a t i z e n h a t m a l a c c a l . 

Zerbes Györgynél. 
C s í k s z e r e d á n , (r.-gi törvén.» székház). 

H I R D E T E S E K 
o l c s o a r s z á m i t á s t, e l l e t t 
k ö z ö l t e t n e k s f e l v e t e t n e k 

A K I A D Ó I M V A T A W I A N . 

Uj nöi haj- és fodrász-üzlet! 
Van szerencsém a IHybe'i 
és vidéki IwlgykOzonsi-gnek 
liszteleltel tudomására hozni, 
miszerint helybeli fodrász 
üzletemet egy külön bejárain 

flÖi FODRÁSZ UZIiETTEü 
kibővitcltem, hol elvállalok 
mindennemű liajmunkái. Ut 
c'.ni és menyasszonyi frizn 
t-ik divat szerint. — Kivá 
natni házhoz járva is 

A ti. é. hölgy-közönség pártfogasát  kéri 
SZABÓ LAJOS, NŐI ÉS FÉRFI FODRÁSZ. 

Elstí Feriachi Fegyvergyár 
WeriiiE Péler cs. és kir. udvari sialliló társaság k k. 

K e r l . i e l 1. ( K.-I l i II t l 1 i í ) . 

Ajánlják világhírű, általánosan 
elismert jóliiríi cs elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
fegyverei  nagyszerű lökcpességgcl, 
mindennemű vadász cs céllövöfegy-
verek, háromcsövű fegyverek,  Hani-
merlin fegyverek.  golyós fegyverek, 
Mannlicher és Mannlicher Scliünaui 
fegyverek  minden többnagysagban 
felszerelt  céllátcsövel, vagy a nélkül. 

Vita :a.iliíl elí.iilj'iink és nlcsúo uáiiiiipk. 
Árjejyzék ingyen. Magyar levelezés. 

Van szerencsém u.ig\;-:il HÜ kii/.öii.-i becses luilomásara hozni, 
IM::\ B r a s s ó b a n saját lelkemen (VasiiMltcza, 

tramway elágazásánál) b e l - és k ü l f ö l d i 
ni á r v ,i n \ I) ó 1 faragtatok  és csiszoltatok 

BŰTOR-IWARíAjVIiAPOKAT 
S SÍREMLÉKEKET 

Továbbá rakláron Iáitok (iráitil, 
Sienit. IiiitMiiilor és Andcsyi kemény 
Uözotii síremlékeket, amelyek kap-
hatók :><> koionútól 2d0i.) koronáig. 
Mind első kézből a lego'csóliban sze-
rezhetők be. Cgynökök- mellőzé-
sével kérem egész bizaloniinal linz-
zánifordulni,  mert ez által nagy meg-

takarítás érlietö e! — S/.ives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
N A G Y J Ó Z S E F :: k ő f a r a g ó  m e s t e r :: B R A S S Ó B A N . 
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6 Ő Z - , H Ő L É Ó É S á y Ó C y F Ü R P Ő A S Z O B Á B A N ! 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s c g á p o l á s teren. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfürdók 
:::: (gőz- höleg es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kőtelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sót 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 

F Ö R S T N E R A L A P Á R 
a „Sanitás" szobagőzlűrdó-
készülék egyeJOli gyártója. 

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

A „Sanitas" szuh.ifiinlö  késziilc-kkcl otthon 
lakásának bármely szüli,-ijahan a li-ghată-
sosaklt gőz- os bölég fürdőt  készíl'-eti 
bárki, 5 pi rez alatt 3 fillér  költségg<>l. A 
lakásban a kényelem iii'tut'ahhj:i. Kiproliált 
biztos hatása s/.ci- néuha. t"iokfájas,  bél-
renyheség, idniallanság eseteiben, stb. Nél-
kiilüzlieti-ilcn minden egészséges eniher-
uek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

PORTLAND-CEMENT-<aYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: -A - lToer t B S L I S L Z S é s DTisc urak kereskedésében. 

NyomioU SiTOboda Jórnf kOnyny«adájában, Csíkszeredában, 1908 




