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CSÍKI lapok 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal: 
S s v o b o d a JAaaaf  kOnyv- éa paplrkereakedése, 
hová a lap szellemi részét llletó inlndeo kOzletnéoy, 
valamint hirdetések és etflflzetésl  dijak is koldeodók. 

= Telefon  hívószám 2. — 

Mezőgazdasági balesetek. 
Mióta hazánkban a mezőgazdasági 

munkásra valamennyire kötelezőleg életbe 
van léptetve a baleset biztosítás intézmé-
nye, azóta megdöbbenve látjuk, hogy a 
mezőgazdasági foglalkozás  során is hány 
embert ér baleset, sok halálos szerencsét-
lenség történt, jóformán  az etető és a gép 
szíjak közt ólálkodik a halál és a mi mun-
kásaink még nincsenek annyira belene-
velve az elővigyázatos cséplési dolgokba, 
hogy elkerülhetnék a rájuk néző vesze-
delmeket. Ebben a helyzetben a tulajdo-
nos vagy a cséplőgép vállalkozóknak igen 
meg kell gondolniok azt, hogy a Kúria 
elvi döntést hozott és megállapította a 
hátramaradt család kártérítési igényét, a 
kinek feje  a cséplési munkában elpusz-
tult. Nagyon helyes, nagyon üdvös és 
nagyon előrelátó dolog lesz meggondolni, 
hogy a gazda, vagy vállalkozó elvisel-
het-e olyan rettenetes obligót, amely vál-
laira sulyosodik ? Nem kell-e már a munka 
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jesztve az intézmény áldásaiból való ré-
szesithetés, hogy például akinek egy kap-
tár méhje vagy egy tojós lyukja van, -
az már a pénztárba beléphet. És pedig 
beléphet nyugdíjra. Lássuk csak röviden, 
mit ad a pénztár nyugdíjas tagjainak. 

1. Ha tiz évi tagság után munkaké-
pességét bármely okból előreláthatólag 
mindenkorra oly mértékben elveszti, hogy 
a fogyatkozás  következtében felényit  sem 
képes évenként megkeresni, mint a ineny-
nyi egy helybeli (nő, férfi)  gazdasági mun-
kás vagy cseléd évi átlagos keresménye, 
élete fogytáig,  illetőleg keresetképességé-
nek neláni visszanyeréséig tiz korona havi 
segélyt (nyugdijat kap), ha pedig a ke-
resetképtelenség tiz éven belül állana be 
s a tag a tagsági dijakat nem nknrja ad-
dig fizetni,  áruig a segélyre való joga 
megnyílnék; a pénztár a befizetett  tag-
sági-dijakat, az előzőleg netalán kifizetett 
segélyösszegek betudásával a tagnak ka-
mat nélkül visszafizeti. 

2. Ha meghal a tag és halálát nem 
első napján, a mire az országos törvény baleset okozla, akkor családjának, ha leg-
alkalmat ad, — kollektív biztosítással mun- alább 10 évig volt tag, 250 korona, ha 
kásáink balesetre való kártérítéséről gon- legalább 15 évig volt tag, 270 korona se-
doskodni ? A mult évi balesetekről való gélyt. vagy ha családja nem maradt, te-
slatisztika szerint 9000-en felüli  a mező- metésre 100 korona segélyt ad a pénz-
gazdasági balesetek száma, mely azonban tár; ha pedig a tag halála a belépéstől 
teljesnek nem mondható, mert hiszen ezt | számított 5 éven belül következnék be; 
a számot a munkáspénztár vezette azok- ' a pénztár a befizetett  tagsági dijakat az 
ról, akiket orvosoltatott. — De hát még előzően netalán kifizetett  segélyösszegek 
ezenkívül hány baleset lehetett, melynek betudásával, a hátramaradt családnak ka-
áldozata a pénztárnak nem volt tagja. 

Mindezekből kitűnik, hogy egy áldott 
intézményről van szó, a gazdasági mun-
kássegitő pénztárról, amelybe való önkén-
tes belépésre szólítjuk a falu  népet, jegy-
zőjétől kezdve a legkisekb emberig. Mert géíyt 
ennek a pénztárnak tagja lehet mindenki, éri, a 

inat nélkül visszafizeti. 
3. Ha előbb még segélyt nem kapott, 

65 éves korában a tag 100 koronát kap, 
ha azonban 65 éves korán tul munka-
képtelenné válik, a havi 10 korona se-

is megkapja, illetőleg ha baleset 
baleseti segélyeket s ha meghal, 

aki, ha csak mellékesen is mezőgazdasági családja a halál esetére szóló segélyt is 
dologgal foglalkozik.  Annyira ki van ter- megkapja. 
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4. A pénztár központi igazgatósága 
különös méltánylást érdemlő esetekben 
háromszáz koronáig terjedhető rendkívüli 
segélyt adhat annak az első csoportbeli 
rendes lagiiak, akit tartós betegsége kép-
telenné tett arra, hogy valamely szabály-
szerű szerződéssel elvállalt munkáját tel-
jesítse s e miatt magát és családját nem 
tudja eltartani. 

5. Ha a tagot baleset éri: ingyen 
gyógykezelik, ha a baleset miatt egy hét-
nél tovább munkaképtelen, mindaddig, 
mig munkaképessége helyre nem áll, te-
hát esetleg élelfogytáig  havonkint 10 ko-
rona sedélyt kap; ha a baleset következ-
tében meghal, hátramaradt családjának 
egyszer s mindenkorra 400 korona segélyt, 
vagy ha családja nem maradt, temetésre 
100 korona segélyt ad a pénztár. 

Ezt adja a pénztár évi 10 korona 40 
fillér  járulékért. De természetes, hogy 120u 
koronáig fel  fokozható  a nyugdíj, amikor 
a fizetni  való 10-szer annyi. 

A mai aklualis alkalomból visszatérünk 
a cséplőgépnél alkalmazott munkások biz-
tosítására és itt felhívjuk  az érdekelt gazda-
közönséget, hogy a kollektív biztosítás 
oly minimális tételű és a biztositásnak 
elmulasztása oly szörnyű felelősséggel  jár, 
hogy igen nagy fokú  indolenciáról tesz 
tanúságot az, aki munkásainak sorsáról 
nem gondoskodik. 

Szinikerületi választmányi ülés. 
Az erdélyrészi második szinikcríllet választ-

mánya (olyó hó 16-án tartotta meg Kovásznán 
ez esztendei második Illését Kállay Ubul vár-
megyénk főispánjának  elnöklete alatt. A főis-
pánon kivül megjelentek az Ülésen: Málik Lo-
ránd alpolgármester Sepsiszentgyörgy, dr Török 
Andor Kézdivásárhely, dr Zalán István főispáni 
titkár Erzsébetváros, Csutak Béla fürdőigaz-
gató Tusnádfürdő,  Imecs Ernő fürdőigazgató 
Élőpatak, Morvay András főszolgabíró  Ko-

Megjelenlk minden s a e r d á n . 
Elöflaetéal  ar: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  11 koi 

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

Kéziratok nem «'tatnak vJaesm. 

vászna képviseletében, Józsa Géza a kerületi 
választmány titkára, ki egyúttal Csikszereda 
városát is képviselte. Távolmaradásukat kimen-
tették : Fogaras, Gyergyószentmiklós és Nagy-
Enyed polgármesterei, további a szászrégeni 
magyar-egyesület elnöke. 

A szinikerületi választmány felülbírálta  Fe-
hér Károly színigazgató által a jövő színházi 
évre szervezett társulat névsorát és miután a 
bemutatott szerződések alapján megállapította, 
hogy az összes szerepkörökre megfelelő  sze-
mélyesitők szerződtettek, a névsort elfogadta, 
annak kiegészítését szükségesnek nem találta. 

A kerületi választmány ezen határozata foly-
tán jövő évi színtársulatunk tagjai a következők 
lesznek: Nők: Sugár Aranka koloratur éne-
kesnő, Jobbay Nusi szubret. Budai Ilona szubret, 
Paál Erzsi énekes naiva, Arany Olga drámai 
és vígjátéki szende, Szathmáry Lajosné komika, 
Zilahiné Egyed Margit, Kulcsár Jánosné, Med-
gyaszay Klári, Polgári Lujza és Fodor Kató 
kar- és segédszinésznők. Férfiak:  Szathmáry 
Lajos apa és jellemszinész-titkár, Bogyó Zsiga 
rendező és komikus, Baróthy Jenő komikus, 
Zilaliy János bonvivant, Csáky Antal tenorista, 
Bónyi József  baritonista, Demeter Sándor si-
heder, Kulcsár János, Matányi Antal, Galesta 
Ferenc, Kaproncay Gyula, Tihanyi Oszkár kar-
és segédszinészek, Négyessy Mátyás sugó. A 
karmesteri állás még betöltetlen. A zenekar 
legkevesebb hét tagból fog  állani. 

Erzsébetváros a kerületi választmány elnö-
kénél az eredetileg junius hónapra beosztott 
sziniidényének megváltoztatását kérte; a kerü-
leti választmány a kérelemnek helyt adott és 
és ennek folytán  az egyes állomáshelyek színi-
évadjait végérvényesen a következőképpen álla-
pította meg: 

Nagyenyed 1909. szeptember 2-tól októ-
ber 6-ig; 

Erzsébetváros 1909. október 7-tól októ-
ber 26-ig; 

Sepsiszentgyörgy 1909. október 28-tól no-
ber 25-ig; 

Fogaras 1909. november 27-től január l-ig; 
Csikszereda 1910. január 3-tól február  22-ig; 
Kézdivásárhely 1910. február  24-től már-

cius 25-ig; 
Gyergyószentmiklós 1910. március 27-től 

április 28-ig; 

CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Mit kell tennünk? 

.-I  csiksomlyói  pünkösdi  bucsu alkalmáéul  IlHíH.  éri 
ni'ijit.1  hó :HLún  elniowlotta  tir Kászonyi  Alqjfts 

csiknayyboltloyasszimyi  irfebános. 
(Folytatás és vége). 

Azért Mária ott a tabern.'ikulum fölölt  állva, 
igy szól: -Székely  népem, hii nemzetem! jöjj az 
élet,  erő  és vu/asztalás  isteni forrásúhoz,  a gya-
kori  szent áldozáshoz!  Itt váltja be Üdvözítőd 
azon igéretét: „Jöjjetek  hozzam mindannyian, 
kik  fáradtok  és terhelve  vagytok  és msgkönmjite-
lek  titeket-'.  Itt érezni fogod,  hogy teríted  és 
terhe közös,  igád  és igája könnyű-. 

Ezt az egyéni és fejenkinti  renoráciot, vi-
vigasztalást és megerősödést sürgeti Magyar-
országon a katholikus testvéreknek egymás 
buzdítására, támogatására és megmenlesére 
alakított szövetsége a „Katholikus  Kepszövetséy-. 

_ Muulcii  országnak  támasza és talpköve  a tiszta 
erkölcs-,  mondotta jelesen a költő. És hozzá 
tehette volna, hogy erre a talpkőre van építve 
az egyén földi  boldogsága, sőt a mennyország 
is. Magyarországot, a kulturállamot ez a Krisztus 
evangéliumában hirdetett tiszta erkölcs szülte 
és ez tartotta fenn  amaz első fönséges  pilla-
nattól kezdve, midőn szent István apostoli ki-
rályunk minket, országunkat, koronáját és kard-
ját, nemzetét haldokló ágyán a Boldogságos 
Szűz Máriának testamentomilag hagyta, örök-
ség gyanánt {elajánlotta. 

Ezt az egyén- és országfenntartó  evangé-
liumi erkölcsöt leginkább a szennyes olvas-
mányok, erkölcstelen könyvek, istentelen nyom-
tatványok, a nem keresztény sajtó utján ki-
adott lapok támadják, melyek képeikben és 
szelleműkben a vallástalanságot, apró* hirdeté-
seiben a prostitutiot és házasságtörést hirdetik. 
A katholikus férfiak  szövetségbe léptek, hogy 
ezt az idegen szagú kezekből előkerült sze-
mérmetlenséget, mely a magyar női nemet 
megbecstelenili, szivünk legdrágább kincsét, a 
hitet gáncsolja, visszaverjék,  hogy azoknak, kik 
a magjar nemzet egész világon ismert koro-

náját, hitéletének és erkölcsének szeplőtelen 
virágát a gyönyör szine alatt lopva és alattom-
ban letiporni akarják, végre valahára egy föl-
detrázó -Xem  szaíiad--ot  kiáltanak. 

.Sn-ifihnty  iijittt  sunt opiienda!"  —mondotta 
XIII. Leo pápa. írás Írással kell cáfolni,  belül 
betűvel kell megölni, gonosz sajtó ellen tiszta 
sajtót kell létesíteni. Ezt sürgeti a katholikusok 
népszövetsége. 

A pókot mindannyian ismeritek. Kiszemelt 
zsákmányát, melyet elpusztítani szándékozik, 
meszire nyúló, hosszú és sok lábaival bámu-
latos gyorsan, észrevétlenül behálózza, meg-
mcrge'zi és megöli. Ezt teszi a lelkekkel a 
kereszténytelen és erkölcstelen sajtó. Ehhez a 
romboló sajtóhoz nyúlnak minden gonosz ke-
zek, segítségül, fegyverül  ezt hívják minden 
ügyben, mely szenvedélyeiknek nem kedvez. 
Az ilyen sajtóban olvashatjátok ezen jelszót: 
•Le a papokkal l« A Gréces aljából is a május 
10-iki búcsúról muzsika szó mellől szintén 
ilyen hangokat hoztak felénk  az ébredő csiki 
tavasz langyos szellői. 

Jól van. »Le a papokkal l« Ez nekünk nem 
árt. Ettől mi nem felünk,  ettől csak a keresz-
tény híveknek kell félniök.  Megjövendölte ne-
künk az Ur Jézus, midőn ezeket mondotta: 
,eritis odio-,  gyűlölni  fognak.  rEücient  e.r sina-
gogis",  kidobnak  a templomokból,  lioyy nem na-
gyobb a szolga az ö Uránál,  kit  keresztre  feszi-
tettek.  De jusson eszibe mindenkinek, hogy azt 
is mondotta: - Megverem  a pásztort  és elszéleil 
a nyáj!- Pásztor, vezér nélküli nyáj szétzüllik, 
eltéved, pusztul, szőröstől-bőröstöl, vagyonával, 
szabságával s életével együtt a leselkedő far-
kasok martaléka lesz. Így e jelszó ;,Le a la-
pokkal  !" annyit tesz: „Le anyájjal, le a hívek-
kel,  le az egyházzal!" 

Van nálunk katholikus hit, de kevés a 
katholikus öntudat. Kevesek a hitvallói csele-
kedetek. Mikor egyházról van szó, sokszor 
intelligens emberek is, fájdalom  csak a pap-
ságot értik alatta és nem önmagukat  is. Mikor 
egyházias szellemről és érzésről van szó — 
klerikálizmustól ret'egnek. Mikor egyházi va-
gyont emlegetnek a földosztók,  értelmiségünk 
ezrei a papságnak ma az összes tisztviselők 

között legsilányabban öszetákolt dotatióját ér-
tik és nem azt az ősök áldozatkész lelkéből 
uz lyi/hii-iiitl.- törvényes örökségképpen adomá-
nyozott birtokokat, melyeknek gyümölcseiből 
ők tanultak és ivadékaik is tanulni fognak. 
Azért erkölcsileg és anyagilag támogatják az 
egyházra, egyházi szellemre és egyházi va-
gyonra utazó, konfiskáló  lapokat és intézmé-
nyeket. Ezt az öntudatot keltegeti, ápolja a 
Népszövetség. 

Mit késlekednek a katholikusok ebbe a 
táborba lépni és hitükről minden téren vallo-
mást tenni? Talán a polikai pártok, talán a 
felekezeti  béke megbontásától kell tartanunk? 
Itt a helye és ideje, hogy ünnepélyesen kije-
lentsem : nem I A Népszövetség politika párt-
hoz nem tartozik, se 48-as, se 67-es, se nép-
párti. Tiszteli, sőt kivánja minden felekezetek-
ben a békét, a vallási és erkölcsi nemes öntu-
datot. Van az egész világra titkos rugóit és 
szálait kiterjesztő, jótékonysággal kérkedő rAl-
liunre-'  és -tSzabailkőmiiresség-  hitsorsaik támo-
gatására és nekünk, kérdem, a vallásviszonos-
ság, szabad gondolkodás és demonstratiok 
korszakában saját hitünket sem szabadna nyíl-
tan és egyetemlegesen megvallani, saját sza-
vainkat sem szabadna közös erővel védelmezni?! 

Keresztény apostolkodásra, buzgó apostoli 
lelkületű férfiakra  a világiak között szükség van. 

A' keresztény híveknek, uraknak és köz-
rendeknek saját lelki érdekükben ki kell viv-
niok azt, ami nekik Isten és emberi törvények 
értelmében megadandó, ami dukál. 

Istentől vagyunk, Istenéi vagyunk. Neki 
szolgálni tartozunk, mit az Ur Jézus ezen sza-
vakkal hirdetett: -Adjátok  meg Istennek,  mí  az 
Istené.-  Istené a dicsőség. Lelke van az em-
bernek, nemcsak teste. A léleknek pedig égetőbb 
szükségei vannak, mint a testnek. De ime ha-
zánkban éppen a legintelligensebb tisztviselők 
a közigazgatás,  törvényszék,  adóhivatal,  jegyzői-  és 
ügyvédi  kar,  nem tudják ezen lelki szükségle-
teiket kielégíteni, nekik vasárnap is dolgozniok 
kell. Nincs pihenő napjuk. Isten megparan-
csolta, hogy vasárnap a barmok is pihenjenek. 
(Mór. Deut. V. 14.) S ezek a tiszteletre méltó 
nagy testületek, országunk szinejava, késleked-

nek kivívni maguknak azt, hogy a vasár- és 
ünnepnapi teljes munkaszünet  nekik  törvényileg 
biztosittussék,  hogy egy heti poros munka és 
gyötrelem után lelkileg a vallás vigaszaiban 
megpihenjenek, amint ez Angolországban min-
den rendek és osztályok számára baiztositva 
van. — Urak, Magyarország Nagyasszonyának 
lovagjai, kivánja tőletek ez az 1567-ben pün-
köst alkalmával «Székelyek Védőasszonyá<-nak 
elnevezett Mária a keresztény katholikus ön-
tudatot és cselekvést lelki ügyeitekben I 

A mull ősszel kivágtam kertemben egy 
terebélyes gyümölcsfát.  Kiszáradt. Kíváncsi vol-
tam megtudni pusztulásának okát. Megvizsgál-
tam. Az első pillanatra észrevettem, hogy a 
gyökerén ujnyi vastagságú piros férgek  nyü-
zsögnek. melyek felástak  a szerencsétlen fa 
törzsébe, elpusztították, megőrölték lassankint 
a hatalmas testet. Ilyen észrevétlenül és lassan 
pusztító féreg,  emésztő méreg, alkokol, pálinka 
rombolja, sorvasztja a székely népet. Az or-
vosok mind egyértelmüleg hirdetik, a nép igazi 
barátai mind egy szájjal bevallják, de egyedül 
csupán a lelkipásztor tud lelkének minden bor-
zadalmával meg is ggőződni  amaz erkölcsi és 
anyagi károkról, melyeket a szeszes italok mér-
téktelen élvezete miatt szenved az egyén, a 
család és a társadalom. Csak egy lelkipásztor 
mondhatja meggyőződéséből, hogy a világ 
legszebb s legjobb népe ez volna, ha el tudná 
lökni magától az emésztő lüzet, betegséget és 
bünt terhelő ördögi poharat. 

De sivárrá lesz a lelkipásztor lelke, sokszor 
be csüggetegen tapossa nyája között a port, 
midőn látja, hogy a nép anyagi és szellemi 
érdekében kifejtett  munkáját és alkotásait, a 
családok egészségét, vagyonát becsületét, nyu-
galmát és boldogságát elsöpri egy áradat, 
megsemmisíti egy romboló fergeteg  az alkohol. 
Sorvad a nép teste, lelke. Drága a szesz, olcsó 
az erkölcs. Sírnak az elrongyosodott kis gyer-
mekek, jajgatva menekülnek az anyák, felret-
tennek a józan polgárok, nyögnek a földhöz-
vert apák, vér folyik  az utcán a részeg kezek 
pusztító munkája alatt S mindez vasár- ét 
ünnepnapokon  Isten nagyobb dicsőségére I 
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Sepsiszentgyörgy 1910. április 30-tól má 
jus 21-ig; 

Sziszrégen 1910. május 23-tól junius 25-ig; 
Dicsőszentmárton 1910. junius 27-től ju-

lius 12-ig; 
Kovászna 1910. julius I4-(ől julius 30-ig; 
Tusnádfürdő  1910. julius 1-től aug. 8-ig; 
Élőpatak 1910. aogusztus 9-től, aug. 20-ig; 
A választmányi Ölés tárgysorozatának egyik 

pontja volt Szászrégen városának a kerület kö-
telékébe leendő felvétel  iránti határozathozatal. 
A kerület megalakulása alkalmával ugyanis 
Sziszrégen városának polgármestere a belépést 
megtagadta. Az ottani magyar-egyesület kezde-
ményezésére azonban időközben a csatlakozás 
kimondása tárgyában mozgalom indult meg. 
Ez Ogygyel a kerületi választmány már feb-
ruári Qlésén is foglalkozott,  amikor a magyar-
egyesOlet megjelent képviselőjének kérelmére 
kimondotta, hogy az esetre, ha Szászrégen 
polgármestere a belépő nyilatkozatot aláírja, 
a várost a kerület kötelékébe felveszi. 

Azóta hónapok teltek el, de a nyilatkozatot 
a választmány elnöksége nem kapla meg. A 
A magyar-egyesület elnöke azonban kilátásba 
helyezte, hogy Szászrégen város képviselő-
testülete a belépés kérdésében kedvezően fog 
dönteni. A kerületi választ.nány kovásznai ülé-
sében akként határozott, hogy Szászrégen vá-
rosát a kerület kötelékébe felveszi,  ha a már 
több izben bekivánt nyilatkozatot két hónapon 
belül megkapja. Ennek elmaradása esetén kérni 
fogja  gróf  Festetics Andor országos szinészeti 
felügyelőt,  hogy Szászrégenre mint területi 
állomáshelyre nézve kerületünk színtársulatát 
jelölje ki illetékesnek. 

Amennyiben Szászrégen a kerület kötelé-
kébe be nem lép és a szinészeti felügyelő  a 
kerületi választmány kérelmét teljesiti, amihez 
szó sem férhet,  mert azt a februári  ülésen ha-
tározottan megígérte, az esetben Szászrégenben 
a magyar színtársulatok közül csak az erdély-
részi második színikerület színtársulata fog 
előadásokat tarthatni annélkül, hogy nevezett 
város a színikerület szinészeti Ogyeibe beleszó-
lást gyakorolhatna. Érdekében áll tehát Szász-
Régennek, hogy a kerülethez csatlakozzék és 
ez állal a kerületi szabályokban a belépett 
állomás helyeknek biztosított jogokai gya-
korolja. 

A kerületi választmányt fenti  halározat meg-
hozatalánál tisztán a magyarság érdeke vezé-
relte; módjában állott volna a választmánynak 
több jelenkező város között választani, de ra-
gaszkodott Szászrégenhez, mert ebben a nem-
zetiségi városban egy jobb magyar színtársulat 
nemzeti missziót hivatott teljesíteni. 

A kerületi választmány dr Török Andor 
polgármester indítványára egyhangú lelkese-
déssel hálás köszönetét fejezte  ki Kállay Ubul 
főispán-elnöknek  a színikerület létesítése, annak 
fejlesztése  és színészetének emelése érdekében 
állandóan kifejteit  lankadhatatlan és eredmé-
nyes működéséért és ezzel az ülés véget ért. 

Kedves székely nép! 
Róma legválságosabb napjaiban, midőn min-

den parányi erőre szüksége volt a hazának, 
Bathia római tanácsos, a különben életerős, 
nagyszerű államférfiú,  visszavonult a közügyek 
fáradságos  munkájától és falusi  birtokára köl-
tözködött Ezt nagyon rossz néven vette a 
bölcseségröl híres Seneca.  Felkereste tanácso-
sát falusi  birtokán és lakásának ajtajára azt 
irta, mit a meghallak síremlékére szoktak írni: 
„Itt  nyugszik  Bathia tanácsos,"  vagyis itt tét-
lenkedik, itt emésztődik, itt pusztul, itt seny-
ved egy hatalmas erő, egy lángszellem, egy 
élőhalott eltemetve (Mosch. Inr. Spr. cap. 3.) 

Székelyek I Keresztény hívek I Ne legyünk 
többé élőhalottak, senyvedd hatalmas erők, 
midőn tettre, cselekedetre, életre, megújhodásra, 
józanságra van szükségünk. 

Hitünk van és volt óriási. Jöjjenek immár 
a tettek, a cselekedetek, a józan keresztény 
katholibis  hitélet  lélekmentő s boldogító nagy 
alkotásai. 

A pünkösti szentlélek tüzétől áthatva, ezen 
kegy hely csodás varázsában megmenekülve, lép-

Í'ünk apostoli elszántsággal az öntudatos cse-
ekvések verőfényes  porondjára és terjesztjük: 

1. A gyakori  szent áldozást,  a kegyelmi  élet 
bMogiti  szellemét. 

2. Dobjuk el az erkölcstelen  sajtó termékeit, 
i pártoljuk  a keresztény  sajtót. 

3. Kívánjuk  és sürgessük  a tisztviselők  vasár-
napját. 

4. Kívánjuk  és követeljük  a kormácsmáJmak 
egész vasár- és ünnepnapi zárm tartását.  Egy 
pihenő, egy ünneplő, egy lelket megnyugtató 
napra a korcsma-tulajnonosoknak is szüksége 
van; ők is lelkes emberek, ők is keresztények, 
ök is méltán kívánják ezt 

Mindannyian, kik a hivő székely nemzet 
boldogulását, a végromlástól való megmenté-
sét akarjuk, e négy pont megvalósulásáért 
imádkozzunk itt a székelységnek áhítattal em-
legetett Sórebjén,  ahol minden harangkonditás, 
mmt egykor az Ur lángoló csipkebokrából a 
mennyei szózat, azt harsogja felénk:  „Kelj  fel 
mpem, jöjj ki  népem Egyptumból-  — a sötétség, 
• nyomor és bűo országából I 

„ A z erdélyi róni. kath. tanítóegyesületek 
szövetségéinek kízgyfllése. 

(Folytatta áa vége). 
Ezután Balla István gyulafehérvári  áll. elemi 

iskolai igazgató, vendég, olvasott fel  -Eszmék 
mai népoktatásunkról- címen. Kiemeli a nép-
oktatás nagy fontosságát.  Ismerteti az 1907. 
évi XXVI. és XXVII. évi t.-cikket, amelyben 
bölcsen és tapintatosan vannak körvonalozva 
az egyházak jogai. Ezen törvényre legkivált a 
nem magyar tannyelvű iskolák megrendszabá-
lyozása céljából volt szükség. Fontos az a 
tendenciája a törvényeknek, amely megköve-
teli a növendékeknek vallás-erkölcsi nevelését. 
Ezután ismerteti a francia  népoktatás ügyét s 
kimutatja a mi népoktatási törvényünk előnyeit 
a francia  felett,  különösen, ha az erkölcsi hát-
teret mérlegeljük. Az egész törvény kiinduló 
pontja és végcélja volt, hogy egy erős sovinista, 
vagyis egy nemzeti érzéstől áthatott nemze-
déket neveljenek, amely meg tudja becsülni 
azt a földet,  amely szülte s felnevelte,  s amely 
majd sírja lesz. Nagy baj, hogy a hazaszere-
tetet törvényekkel kell a nemzetisegekre rá-
e/őszakolni, de mivel az okok mélyen gyöke-
reznek a politikában, ezekről nem beszél. Hogy 
a nemzetiségi tanítók is hazafias  munkálko-
dást fejtsenek  ki, azt úgy véli elérhetőnek, ha 
a tanítóképzés egyöntetűen állami volna. Igy 
ha nem is egészen, dc sokat lehelne a bajon 
segíteni. Ismerteti Németország tanítóképzé-
sének ügyét s kiemeli mennyire elöláll egész 
Európában,.mert belátták, mily nagy fontosságú 
a tanítóképzés a hazafias  nevelés szempontjá-
ból. A gyakorlati szempontra is nagy figye-
lemmel vannak. Ami a mi népoklalásügyűnket 
illeti, a nyugati rendszeren épült fel.  Az elemi 
iskolák tananyagának kijelölése s a tanmenet 
minden tekintetben kiváló. S hogy gyakorlati-
lag még kívánnivalók maradnak fenn,  annak 
okát nem a törvényben s a rendszerben, ha-
nem az egyénekben, s legkivált a minden hi-
vatásszeretet nélkülöző és protekciós alakokban, 
akik minden hivatás nélkül mennek a tanítói 
pályára, kell keresnünk. A másik ok abban 
rejlik, hogy a család a nagy drágasági viszo-
nyok miatt igyekszik a gyermekeket az isko-
lától elvonni, hogy munkaerejűket kihasználja. E 
tekintetben a család ós iskola közös erdekeit 
ki kell egyeztetni. Ezen a tanköteleskor meg-
változtatásával lehetne segíteni. Elitéli a pót-
tanfolyamok  intézményéi, mint céltalant cs 
hiábavalót A póttanfolyamok  helyeit célrave-
zetőnek lálná, ha a IV. éves tanitónövendékek 
hajlamuk szerint a kézügyességben vagy 
gazdasági gyakorlati és elméleti kiképzésben 
részesülnének. Csak igy lehetne hivatásos kéz-
ügyességi és szakavatott gazdasági szaktanító-
kat nevelni. E célból a megfelelő  eszközöket 
a képzőintézetek rendelkezésére kell bocsátani. 
Megemlékszik a tanítóság egy mellőztetéséről, 
t. i. hogy a tanitók nem tagjai cx offo  a kép-
viselőtestületnek. Ennek eléréseért minden esz-
közzel küzdeni kell. Az iránt is mozgalmat 
kell indítani, hogy a tanítók tanitó és tanító-
nő gyermekeiket a kinevezéseknél előnyben 
részesítsék. A tanítóság közös érdekeinek meg-
védése szempontjából rendkívül fontosnak  tartja 
az egy táborba való tömörülést, mivel ezáltal 
érdekeiket jobban megvédhetik és szavuknak 
nagyobb súlya lesz. Befejezésül  kéri, hogy a 
következő fontos  kérdéseket vitassák meg s 
ami elfogadható  fogadják  el: 1. Célszerűnek 
véli-e a szövetség a tanköteleskor megváltoz-
tatását? 2. Egyetért-e azokkal, akik az egyhu-
zamban való oktatás hivei ? 3. A népiskola 
mellé — legkivált a fölmüvelő  vidékeken — 
kivétel nélkül 2—3 holdas mintakert állittassék-e 
be? 4. Foglaljon állást a tanítóság, hogy a 
képzőkbe való felvételnél  s a tanítói állásokra 
való kinevezéseknél a tanitók gyermekei előny-
ben részesüljenek. 5. Időszerűnek tartja-e a 
magyar tanítóságnak egy táborba — mondjuk 
szövetségbe való csoportosítását? Incze Do-
mokos a tanköteleskor megváltoztatása mellett 
beszél. Búzás János általában helyesli a felve-
tett eszméket s az azokból levont konklúziókat, 
de célszerűnek lálná, hogy azokat megbeszélés 
végett a fiókegyesületek  tűznék ki előbb napi-
rendre, mielőtt a Szövetség határozna. A köz-
gyűlés ezen indítványt a magáévá teszi s ez 
irányban a kellő lépéseket az elnökség meg-
teszi. 

Az utolsó felolvasó  Pánczél József  gelcncţi 
tanitó volt, aki »Miképpen lehet egészséges és 
egységes társadalmat fenntartani  a kö/ségben 
s igy az egész országban ?• címen olvasott fel. 
A beteg társadalmi élet ujjá alakítását csakis 
a keresztény hit és erkölcs alapján lehet ke-
resztülvinni. Ana kell törekedni, hogy mindent 
megujitsunk Krisztusban. Az eszköz pedig, 
amelylyel a célt elérni lehet, hogy szer-
vezni kell a községek társadalmát erkölcsileg 
és gazdaságilag. Az erkölcsi szervezésnek alapja 
az igazságosság és szeretet legyen. Az igaz-
ságosság érzetét már az iskolában bele kell 
csepegtetni az ifjakba.  A felebaráti  szeretet 
kifolyásaképpen  segélyző egyesületeket, árva-
házakat stb, kell létesíteni. Gazdasági tekintet-
ben minden eszközt meg kell ragadni, hogy 
a község lakói vagyonhoz jussanak. Ezt leg-
inkább szövetkezés által lehet elérni. Létesí-
teni kell tehát fogyasztási,  termelő, értékesítő 
stb. szövetkezetet S csak ha a község társa-
dalma erkölcsileg és anyagilag megújhodik, 
lehet remélni, hogy a községek s igy az egész 
ország boldog lesz. 

A közgyűlés felolvasónak  tartalmas és idő-
szerű felolvasásáért  köszönet mond. 

Ezután az indítványok tárgyalása követ-
kezett. 

Gyurcsovecs Károly azon indítványát, hogy 
ha egységes tantervei fogadnak  el, egységes 
tankönyveket kell használnt, nem fogadja  el a 
közgyűlés, hanem kimondja, hogy a tankönyv 
megválasztásában senkinek sem köti meg a 
kezét, mindenki szabadon választhat, de a 
nméltóságu püspöki kar rendelete értelmében — 
csak a Szent István Társulat kiadványai közül. 
A -Sóvidéki tanitókör- indítványát, hogy a kán-
torok is részesiltessenek pótartalékosi kedvez-
ményben, megokolás hiányában leveszi a napi-
rendről. A -Küküllöi tanitókör* indítványát a 
Népnevelő kibővítése tárgyában helyesli és 
pártolja s a többi egyházmegye tanítóságát 
köriratilag szólítja fél  a pártolásra. Az ezen 
indítványok feletti  vitában Dományáncz Péter, 
Péter Sándor, Búzás János, Zsögön Zoltán stb. 
vettek részt. 

Urbányi József  a Kath. Orsz. Iskolaegye-
sület pártolása érdekében szólal fel.  Azért jött 
ide, hogy az itteni tanítóságot az országos 
központhoz közelebb vigye. Az eddigi műkö-
désből hiányzott az egységes akarat. Tömö-
rülni kell, meri csak igy lehel sikert elérni. 
Kiemeli a hitvallásos iskola nehéz helyzetét. 
A tanítók közt válaszfalak  vannak. Küzdeni 
kell. hogy legyen egyenlő az ellátás, mivel 
egyenlő a munka is. A népiskolák rohamos 
államosításaiban a szabad kőművesek kezét 
látja. Hogy a nehéz helyzeten segítsenek, ki 
kellett lépni az élet küzdőterére és Csernoch 
János püspök kezdeményezésére megalakították 
az Orsz. Kath. Iskola-egyesűletel, melynek 
élén neves emberek állanak s amely egy évi 
fennállása  óta már is sokat tett a kath iskolák 
anyagi támogatása érdekében. A szükséges 
pénzt biztositások kötése által szerezték meg. 
Ezáltal a tanitó is anyagi támogatásban ré-
szesült. Az eszme pártolására buzdít s kije 
lenti, hogy aki biztosítási ügynökséget hajlandó 
vállalni az egyesület közvetítésével a Gazdák 
Biztositó Szövetkezeténél, annak a központ 
bő utasításokat fog  adni. Balló István dr tan-
felügyelő  megjegyzi, hogy az iskolák államo-
sításának nem a szabadkőmivesek az oka, ha-
nem a szegénység, mivel sem a hitközség, sem a 
polikai község nem birja a fenntartási  költsége-
ket fedezni.  A kath. szellem azért ily iskolában 
is erős. Megyénkben legalább igy van. A biz-
tosítási Ugy felkarolását  maga is ajánlja, mert 
ezúton nagyon sok pénz marad hazánkban, ami 
eddig a külföldre  ment ki. E tekintetben már 
ő is lelt lépéseket a Gazdák Biztosítási Szö-
vetkezetének ajánlása által. Elnök határozatul 
kimondja, hogy az eszmét pártolni kell, mivel 
az hazafias  cselekedet is. 

Pál Albert indítványozza, hogy üdvözölje 
a közgyűlés Ember Károly lovagot 25 éves jubi-
leuma alkalmából s válassza meg a Szövetség 
disztagjává. Az üdvözlést a közgyűlés elhatá-
rozza, az indítvány második részét azonban — 
az alapszabályok értelmében — álleszi a vá-
lasztmányhoz, hogy e tekintetben a jövő köz-
gyűlésnek tegyen indítványt, ame'y felett  akkor 
határoznak. 

Kimondja ezután a közgyűlés, hogy külön 
szövetségi lapot nem alapit, hanem mint eddig 
is a »Közmüvelődés«-bcn közlik a köri és Szö-
vetség ügyeit E végből a tudósítások bekül-
désével minden kör megbízza valemelyik tagját 

Elnök bejelenti, hogy értesült arról, hogy a 
) képzöintézet az idén ünnepelte 50 éves jubi-
1 leumát, de a Szövetséget arra hivatalosan nem 
hívták meg, pedig nem maradt volna el az 
üdvözlők sorából. Indítványozza, fejezze  ki a 
Szövetség utólag jó kivánatait, melyben kéri a 
Gonviselést, hogy ezt a derék intézetet, mely 
annyi tanítót nevelt, tartsa fenn,  fejlessze  és 
erősítse. Az indítványt egyhangúlag elfogadták. 

Dományáncz Péter indítványára a közgyű-
lés köszönetet mond elnöknek a tapintatos 
vezetésért, a Zsögön Zoltán indítványára pedig 
felkéri  elnököt, hogy szóval s jegyzőkönyvi 
kivonatban fejezze  ki mindnyájuk köszönetét 
az erdélyi püspöknek, azért a szíves vendég-
látásért, melyben a megjelenteket részesítette. 

Elnök kérve a tagokat, hogy a fel  vetett fon-
tos eszméket saját köreikben is tegyék meg-
beszélés tárgyává s megköszönve támogatásu-
kat a gyűlést bezárja. 

Gyűlés ulán Tininszky János, a Szent István 
Társulat tisztviselője a társulat kiadásában meg-
jelent könyvek pártolását kérte s azokból meg-
ismerés végett mutatvány példányokat osztott 
ki. Urbányi József  pedig a Kath. SajtóegyesO-
let pártolását kérle, kiemelve mily hathatósan 
támogatta annak idején az Alkotmány a fele-
kezeti tanitók jogos érdekeit. Az Uj Lap ter-
jesztését a nép közt különös figyelmébe  ajánlja 
a tanítóságnak. —/,-. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Színészet Tusnádfflrdftn.  Az enlélyíészi 

második színikerület választmányának idénybeosztó 
határozata értelmében Fehér Károly színtársulata 
f.  lui 25-én kezdette meg Tusnádíünlőn a 12 elő-
adásban megállapított színi évadot Bemutató elő-
adásul a „Dollárkirályné" került színre, mely al-
kalomból a gyógy csarnok tágas haogveraeny ter-
mét színültig megtöltötte a fürdő  diszes közönsége. 
A szabatos, összevágó előadás nagy tetszést ara-
tott Sugár Aranka bravúros énekművészet^, Albert 

Gizi és Dányi hatásos duettje és Fehér Károly 
törekvő azinészgáidájának többi tagja a kényes 
igényű fürdőközönség  osztatlan tetszését vivta ki, 
mely a hétfői  „Bajusz11 és keddi .Bőregér* elő-
adásokon csak fokozódott  Az előjelekből ítélve 
Tnsnádfürdő  lesz a nyári színi idény leglátogatot-
tabb állomáshelye. Ebben a jó előadásokon kivül 
nagy része van Csutak Bélának az agilis, figyel-
mes és amellett vasszigoru fürdő  igazgatónak, ki 
csodás leleményességgel, alig B0 korona költség-
gel, a szükséges világítási effektusokkal  felszerelt 
nagy színpadot varázsolt a szinészek rendelkezé-
sére, továbbá dr Safranek  fiirdőorvosnak.  ki ellen-
állhatatlan rábeszélőképességével állandó szinpár-
tolóknak nyerte meg az idegen — román — fürdő-
vendégeket is. Tusnádiürdő egyhangú, unalmas es-
téit rövid időre felvidítja,  változatossá teszi az oda 
beköltözött szülészet A fürdőközönség  hálás lehet 
vármegyénk közszeretetben álló főispánjának,  ki a 
színi kerületet létesítette, annak ügyeit ritka lel-
kesedéssel és szakértelemmel vezeti és irányitja és 
ez által lehetővé tette, hogy a nagy városok szín-
házaihoz szokott közönség művészi igényeit is ki-
elégítő színtársulat még Tusnád fürdőn  ís megfor-
duljon. 

Tusnádfiirdői  színielőadások  miisora. Szerdán : 
Hnjduk hadnngya: csütörtökön: Fuzsitus kiaasz-
szony ; péuteken : Tavasz : szombaton : Tatárjárás: 
vasárnap: Komédiások; hétfőn:  Milliárdos kis-
asszony. 

— Eljegyzés. S á r o s s y Gergely marczali-i 
polg. isk. igazgató eljegyezte e hó 24-én Csedő 
Juliskát Ceiktaplocán. 

— Királyi vendégek. F. hó 24-én reggel 8 
órakor Károly román trónörökös és kísérete két 
automobilon városunkon átutazott Borszéki ürdő felé. 
A tiatfd,  alig IC éves tróuörökös Erdélyben tett 
nagyobb kirándulást és a bukaiesti cs. és kir. 
osztrák-magyar nagykövetség védlevelével utazott. 
Csendőrszárnyparancsnokságunk a fiatal  trónörökös 
érkezéséről távirati értesítést kapott — Az útban 
semmiféle  zavaró körülmény nem fordult  elő. 

— Harang felszentelés*  A napokban egy 
szép és maradaudó emléket hagyó Ünnepélyben volt 
része Csikszentiuihály községnek. Jakab Lajos »'1-
esp íres, csikszentmihályi plébános a községnek egy 
3500 koronás H35 kiló sulyn harangot ajándéko-
zott, melyet a napokban helyeztek el a templom 
tornyában. Az ünnepélyen Faraó Simon örm. szert, 
esperes-plebánoo megható beszédet tartott a nagy 
számbau egybegyűlteknek, egyszersmint háláját le-
jezve ki és köszönetet mondva Jakab l*jos ales-
peresnek nenieslelku adományáért. A község köz-
tiszteletbe» álló plébánosának hivei fáklyás  zene 
mellett moudtak küszöuetet mikor is beszédeket 
mondottak Csíki János, id. Búzás Albert és Ko-
vács András. 

— Áthelyezés. Az erdélyi róin. kath. státus 
igazgató tanácsa E r ő s a Józsefet,  a csiksomlyói 
r. k. logimn. r. tanárát Kézdivásárhelyre áthelyezte 
és a szeminárium igazgatójává kinevezte ; helyébe 
Antal Áront a kézdivásárhelyi r. k. tögircn. r. ta-
nai út helyezte át. 

— Erdőégés. F. hó 25-én 'a mindszenti köz-
birtokosság erdője eddig ismeretlen okból kigvu-
ladt és nagy területen leégett 

— PetóH-ünnepély Kászoqjakabfalván. 
A Kászoti-fürdőn  időző közönség ez uton tudatja 
az érdeklődő közönséggel, hogy az évekkel ezelőtt 
kezdeményezett , Petőfi-ünnepély"  az idén augusz-
tus 1-én szintén meg fog  tartatni. Ep ezért, külön 
meghívó helyett, ez uton hívja me;{ a rendezőség 
a közönséget, kérve, hogy ezen hazafias  ünnepé-
lyen minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. 
Az ünnepi beszédet a „Petőfi  serleg"-gel dr Nagy 
György orsz. képviselő tartja. Rajta kívül az ün-
nepély szereplői: Szilágyi Samu, dr Ujtalusi Jenő, 
Iiitteraty Juditli k. a., Kovács lluska és Fejér Er-
zsike kisasszonyok. 

— Ügyvédi irodaáthelyezés. Dr. Kovács 
Gyárfás  ügyvéd irodáját f.  évi augusztus hó 1-éo 
az ilj. Kánya József  (Szebeni Albert) tulajdonát 
képező házba helyezi át. 

— Tflz.  Csikjenőfalva  községben f.  hó 20-án 
d. e. 10 órakor meggyúlt a Márton Antal stttfiháza. 
A tüz oly gyorsan teijedt, hogy rövid 2 óra alatt 
12 család maradt hajléktalanul. Elégtek nemcsak 
a lakóházak, hanem a gazdasági épületek is. Ha 
a szomszédos községek fecskendői  ideje-korán meg 
nein érkeznek s a rohamosan teijedő tüzet nem 
sikerül lokalizálni, az egész község hammuvá ég. 
Nagy elismerés illeti azt a kitartó mentési munkát, 
melyet mindenki, ki a helyszínére érkezett teljesí-
tett Különösen a karczfalvi  derék csendőrőrs előtt 
kell kalapott emelnünk, mely őrmestere vezetése 
mellett elsőnek érkezett a vész színhelyére a halál 
megvetéssel rohant az égő üszkök közé, hogy meg-
mentsen minden megmenthetőt. A tüz által okozott 
kár 317B7 koronára becsülhető. Sajnos, hogy a 
12 gazda közül csak egynek voltak épületei biz-
tosítva. 

— A peronospora rohamos pusztítása. 
A hazánkban jelentkezett peronos pora bántalom ez 
évben való rohamos terjedésének oka egyrészt a 
betegség fejlődésére  igen kedvező időjárásban (eső-
zés, kivált eiős zápor-esők utáni m e l e g e b b , szél-
csendes, borongós napok vagy napszakok páratelt 
levegője), másrészt pedig a permetezés és rézkén-
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porozás elmulasztásában keresendő. A betegség fel-
lépését, ha nem is teljesen, de meg lehetett volna 
akadályozni, ha a permetezés éa porozás a virág-
zás előtt végeztetett volna, elég korán, mint a vé-
dekezési utasítás megszabja, — akkor t. i. mikor 
a virágok még bimbóban voltak éa a fürtök  mint 
töpörebb, kúpalakú képződmények még fellelé  irá-
nyultak. a levelek pedig aránylag még gyérek a 
kicsinyek voltak és nem takarták el a fürtöket  Ez 
az időszak, illetve fejlődési  állapot azonban mosl 
már elmolt éa a baj tovább terjedése csakis szor-
galmas rézkénporozásaal akadályozható meg. — A 
porozás azonban most már, mikor a lombozat sürü 
és növekedni kezdő bogyókat legnagyobbrészt 
levelek takarják, egyszerű módon nem végezheUI 
elég sikerrel, mert a kihívott por nem juthat a 
fürtökhöz  az azokat ellődd levelek miatt. Ez okból 
a porozás most már legcélszerűbben akként volna 
végzendő, hogy a porozó mnnkás élőtt egy nagyobb 
gyerek egy villa alakú, de bosBzabb nyelű rúddal 
(.hogy a villát kezelS gyerek a porfelhőn  kivül áll-
hasson) a beporozandó tőke leveleit lélrehajlitja 
a igy a porozás közvetlenül a töke aznn részén 
történhetik, ahol a fúrtok  el vannak helyezve. Nem 
szsbad azonban elbizakodni, liogy a teljesített po-
rozással eleget tettünk, még az esetben sem, hn 
a baj terjedése látszólag szünetelne, inert a beteg-
ség csirája ott lappang, a fürtben  és a fürt  körül 
és a növekedő bogyókat uagy előszeretettel fertőzi 
meg. Ezért a porozást két hetenként iamételni kell, 
nehogy a szépen fejlődő  bogyók később — julius 
végén vagy sngnsztns elején — a közben jelent-
kező fertőzések  lolytán leszáradjanak. Ha pedig 
kőiben az eső lemosta a port, természetesen meg 
kell ismételni a porozást meginl. Csakis az isiné-
telt s fígyelmee  rézkénporozás által hárithatő el a 
fúrtok  nagyobb pusztulása, de csak az esetben, ha 
a rézkénpor tényleg a fórtökhöz,  illetve a bogyók 
közé is bejül ott. Ne ijedjen meg a gazdn, li'i uzt 
tapasztalja, hogy az első porozás ntáu még min-
dig megbetegedő és kiszáradó bogyókat lát. Ez a 
jelenség nem azt matatja, hogy a védekezésnek 
nem volt hatása, hanem azt, hogy az ilyen bogyók 
már a porozás előtt meg voltak fertőzve.  A már 
fertőzött  bojţyokat meggyógyítani nem lehet, csakis 
a még érintetlenek védhetők meg porozás által. A 
porozást skkor is sikerrel lehet folytatni,  ha az 
időjárás nedves, sőt legsikeresebb kúrán rcggt-l. 
mikor a fürtök  még harmatosak, mert a rézkénpoi-
a nedves bogyókra jobban tapad a védöhatását is 
jobban kifejtheti.. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kétségbeesett. Kérdezett csakugyan a Mikó-

utcában lakik, csakugyan özvegyi állapotban él 
és folyó  hó 25-én este a lámpát csakugyan 
feldöntötte,  meggyújtotta magát és elégette a 
haját — egyik felöl.  Sőt még a nevét is elta-
lálta; most már elképzeljük kétségbeesését. 
Az önkénles tűzoltók — mert csak ilyenekről 
lehet városunkban beszélni — a helyszínén 
nem jelentek meg, bármilyen szívesen tették 
volna is, mert elöl érintett égési sebeit eltit-
kolta és emiatt a hatóság figyelmét  elkerülte. 

Gondtalan. Mulatsága meglehetősen bizto-
sítva van. Aki előtt csupán a mulatság a fő, 
annak ugy is mindegy, akárkivel mulat és akárki 
mulattatja. Ebben a tekintetben pedig már eleve 
be van biztosítva. Adieu I Akinek disznója van, 
azé a világi 

Szőke lányka. Saját szemeimmel meggyő-
ződtem, amit eddig csak képzeltem. Egyebet 
nem mondhatok, mint csak azt, hogy első osz-
tály, aranyérem. 

Anna-bál. A tusnádfürdői  Anna-bálon a esi' 
kiak — mint mindig — igen jól mulattak és 
általános feltűnést  keltettek. A huszártisztek 
automobilon jöttek és lóháton mentek. Mi az 
Anna-napot mindenhol meggratuláltuk. Kérde-
zettnek nem is akartunk gratulálni. 

Fltttn. Egy jó tenniszezőnek nemcsak a 
játékra, hanem a sikkre is kell gondolni; ma-
gának annál nagyobb éideme, hogy minden 
mozdulata önkéntelenül is sikkes és természe-
tes. Partnere bármikor szívesen leszek. 

Rákász óknak. A holnapi rákászás — mi 
valószínűleg nem sikerül — nem lesz komoly 
sport Az összeállítás annyira sikerült, hogy a 
rákok nemcsak hátrafelé,  hanem előre is me-
hetnek, ahová jól esik. A mulatságnak az üt-
köző pontja nem a rákok mennyiségében rejlik. 

Hirdetmény. 
A néhai Szócs Ignáczné síül. Kiss 

Anna-féle  a csík somlyói flneveló-intézet 
hez két — egyenkint 5000 koronás — 
családi alapítványra pályázat hirdettetik. 

Az alapítványok élvezésére pályáz-
hatnak Ozv. Szöcs Ignáczné vérrokonai 
s ba ilyenek nincsenek csíkszeredai s 
végQl csikmegyei illetőségű szegény, de 
jé elómenetelQ gimnáziumi tanulók. 

Az alapitványt elnyerók figyelmez 
tétnek, hogy az elsó évben tekintettel 
az alapítvány realizálásánál felmerült 
költségekre kötelesek ssemelyenkéut az 
alapítvány pótlására a flneveló  intézet 
pénztárába 40-40 koronát befizetni. 

A kérelmet gróf  Majláth O. Károly 
v b. I. t., erdélyi pOspOkhOz címezve 
alulirutt igazgatósághoz folyó  1009. évi 
augusstus 6-ig kell beadni. 

Csiksomlyó, 1909. julius 26. 
i-2 A inevelö Int Ijaigatfaág 

Sz. 649—909. fi.  1-3 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatóságának kászon-
jjlcsiki járásba m. kir. belügyminiszter ur által 
84200 1909. szám alatt rendszeresített és a 
folyó  évi augusztus havában tartandó rendes 
közgyűlésen választás állal betöltendő 

«/;/  ehü usitáhjn tutAgtűnrúi  álbísm 
és az ennek betöltésével esetleg megüresedő 
«pj mA»odik  inutúh/ii  azolyahiríii  álliimu  a vár-
megyei ügyviteli szabályzat 2. §-a alapján pá-
lyázatot hirdetek. — Pályázatot hirdetek to-
vábbá m. kir. belügyminiszter urnák 147177— 
908. szám alatt a vármegye négy járásába 
rendszeresített 1—1 dijnoki állásra. 

Felhívom pályázni óhajtókai, hogy pályá-
zati kérvényeiket a vármegye főispánjához 
címezve hozzám legkésőbb tolyóévl augusz-
tus hó 20-lg bezárólag adják be, vagy pedig 
személyes jelentkezés esetén abbeli bejelenté-
seiket ugyancsak a jelzetl időig tegyék meg. 
mert a későbbi beadványok, illetve bejelenté-
sek figyelembe  nein fognak  vétetni. A dijnoki ál-
lásokra pályázók kérvényei sajálkezűleg írandók 
és előző szolgálatuk okmányokkal igazolandó. 

A pályázati kérvényhez, akik Csikvármegye 
szolgálatában nem állanak, az 1883. évi 1. tör-
vény-cikkben előirt képesitetlségükel igazoló 
okmányaikat is csatolni kötelesek, míg a vár-
megye szolgálatában álló pályázók pályázati 
törzskönyvi lapjaikkal hivatalból lesznek fel-
szerelve. 

A szolgabírói állásokkal járó illetmények 
az 1904 évi X. t.-cikkben vannak megállapítva. 

A járási dijnokok évi javadalmazása 730 kor. 
A pályázati kérvények beadásánál a vár-

megyei ügyviteli szabályzat 4. §-ban előirlak 
az irányadók 

Csíkszereda, 1909. évi julius hó 19-én. 
Fejér Sándor, ulisp/m. 

Szám 9549—1909. tlkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Leichl 
Károly végrehajtatónak dr Bocskor Béla vég-
rehajtást szenvedő elleni 9o00 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén levő, 
Csikcsicsó, Csikszenlmihály, Csikdánlalva köz-
ségek határán fekvő,  acsikcsicsói 1802. számú 
tjkvben A t 1. rsz. 360., 361(2. hrsz kertre 
24 koronában megállapított kikiáltási árban, -
a csikszentmihályi 510 számú tjkvben A f  I. 
rsz. 1945/2., 1945/3., 1946-1950., 1953—19.56., 
1957 1. hrsz. beltelekre 516 korona, 2. rsz. 
2491. hrsz. szántóra 4 koronában megállapított 
kikiáltási árban, — a csikdánfalvi  113., illető-
leg 3759., 3760. számú tjkvben A t 2825. hrsz. 
ingatlanra 8 korona, 3282., 3283., 3284., 3285. 
hrsz. ingatlanra 20 korona. 4115. hrsz. ingat-
lanra 6 korona, 4196. hrsz. ingatlanra 6 korona, 
9123. hrsz. ingatlanra 8 korona, 9444., 9445. 
hrsz. ingatlanra 36 korona, 13727., 13728, 
13729. hrsz. ingatlanra 8 korona, 14575. hrsz. 
ingatlanra 20 korona, 901. hrsz. ingatlanra 10 
korona, 1138., 1139. hrsz. ingatlanra 18 korona, 
1230 hrsz. ingatlanra 4 korona, 4235. hrsz. 
ingatlanra 4 korona, 4985. hrsz. ingatlanra 4 
korona, 6820. hrsz. ingatlanra 6 korona, 9642., 
9643. hrsz. ingatlanra 28 korona, 9746/a. hrsz. 
ingatlanra 2 K, 9801. hrsz. ingatlanra 2 K, 11817 
hrsz. ingatlanra 2 K, 14259., 14260. hrsz. ing. 
44 kor., 5115., 5116., 5117. hrsz. ingatlanra 
18 korona, 2128. hrsz. ingatlanra 10 korona, 
10165., 10166. hrsz. ingatlanra 16 korona, 3242. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 5371. hrsz. ingat-
lanra 4 korona, 12273., 12274. hrsz. ingatlanra 
32 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb  megjelölt 
ingatlanok az 1909. <vl aug. 23-lk napján d. 
e 9 órakor Csikcsicsó, ugyanaznap d. o. 2 
órakor Cslkszentmlhály, 1909. évi augusztus 
24-lk napján Dániáivá községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 20 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ban jelzett árfo-
lyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszleri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t-c. 170. §-a érielmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Csíkszereda, 1909. évi julius hó 6-án. 
A rtikueredai  kir.  liirréníjmék,  mint tlkkci  hatimuj. 

Oeczó Béla, 
kir. tszéki liiró. 

MEISEL BERNÁT 
PADÉFMVI FifyÉSZGYAHARAli 

kapható as építkezéshez szüksé-
ges mindenféle  fürészára  és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas széldeszka, továbbá 
cándra és fűrészpor.  Elfogad 
egyesektől deszkát gyalulás, vala-
mint fenyöröuköt  felvágás  végett. 
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H I R D E T M E N Y . 
A m. kir. igazságügyi miniszter 1906. évi 

tebruár hó 6-ik napján 14114—906.1. M. szám 
alall kelt rendelettel megengedle, hogy a csík-
szeredai kir. törvényszék, ininl telekkönyvi ha-
lósághoz tartozó Csomortán község telckjegyzö-
könyveibe felvett  mindazon ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886. XXIX.. 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XVI. l.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. l.-cikkben szabályozott eljárás és ezzel 
kapcsolatban a lelekjcgyzökönyvi bejegyzések 
helyesbítése foganalosiltassék. 

E célból a helyszíni eljárás nevezett köz-
ségben 1909. évi szeptember hó 6-lk napján 
log megkezdődni. 

Ennélfogva  [elhivatnak: 1. mindazok, akik a le-
lekjegyzökönyvben előforduló  bejegyzésekre 
nézve okadatolt előterjesztést kivannak tenni, 
liogy a telekkönyvi halóság kiküldöttje előtt 
a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek ineg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mulassák lel ; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, liogy az 
aláírásra az 1886. XXIX. t.-c. 15 — 18. és az 
1889. XXXVIII, t.-c. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényüket a kiküldött elölt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átru-
házó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a kiküldött előtt szóval is ismerje el és 
a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyil-
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az ulon 
nem érvényesíthetik s a bélyeg és illeték el-
engedési kedvezménytől is elesnek; 

3. mindazok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, liogy a bejegy-
zett jogaik törlését kérelmezzék, illetve, liogy 
a törlési engedély nyilvánítása végeit a kikül-
dött elöli jelenjenek ineg, mert ellen esetben 
a bélycgmentesség kedvezményétől elesnek. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, 
mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszereda, 1909. évi julius hó 19-én. 
Császár, 

kir. tsz,''ki biró. 

Egy fiatal rőfös kereskedö-segéd 
folyó évi szeptember l-ére felvétetik 

Vegyeskereskedő e l ő n y b e n r é s z e s ü l . 
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a „TEREBIN" balzsamos 
szépltószerek használatánál. 

Arckrém kor. 3.— 
Púder . • 2.— 
Úrhölgyek szappana » 1.60 
Szájviz . . . . » 1.50 
Valódi Terebin illat ílliizió . » 10.— 
Gyöngyvirág, rózsa, ibolya, orgona stb. 
illat-illuziók, (természetes virág illat-
kivonat i Uycgcnkinl 3 koronáért kapható 

F E K E T E V I L M O S 
lllatszertárában, Csíkszereda. 

Postai megrendeléseket utánvéttel, a pénz 
előleges beküldése esetén b é r m e n t v e 
szállítok. Fogkefék,  száj- es f  gápoló-
szerek, il atszérek nagv valasztékben. 

Élö vadakat, 
mint flatai  med veket, farkasokat, 
biuzt, vidrát stb., továbbá sast és 
úlüket legjobb ăr mellett megve-
szek. Kuschmann Ferencz vad-

kereskedő, Brassó. 

TANULÓNAKfelvétetik esy 
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TROHÁN JÓZSEF 
vas-, fűszer-,  olaj- és festék-üzletében, 

Csíkszeredában. 

ffl^MM^M^MfW^  FI 

ÉRTESÍTÉSI 
Van szerenciént a n.igyérdeniU közönségnek becses tudomására 
hozni, liogy Z s ö g ö d é.s (.' s i k s z e r e d a között lévő birtokomon 

SIRKÖ-RAKTÁRT 
nyitottam. Siremlekeim mindennemű kőanyagokból van-
nak előállítva, u granit, sienit, márvány és trachitból. 

Úgyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó 
szakmába vágó munkát, a legrövidebb idő alatt. 

Főtörekvésem, hogy a nagyérdemű vevő közönséget jó 
minőségű értekes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb 
árak mellett. \ melyen tis/telt vevőközönség pártfogását  kérve, 

maradok kiváló tisztelettel: -———-= 

GÁL KÁLMÁN, SIRKÓ-RAKTÁROS. 

l̂ işfsM f̂tpBiHiaBianaiina 
Üzlet áthelyezés a Kossuth Lajos-utca, Szultán Lázár-féle házba! 

2 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt hölgyközönség becses figyel-
mébe ajánlani, miszerint nz igazságügyi palotával szemben levő 

DIVAT-KALAP S Z A L O N O M A T 
folyó  évi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába, 
a Szultán Lázár-féle  helyiségbe teszem át és egyúttal 

NÖI-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ 
alakitom át. Raktáron találhatók: diszes és diszitetlen 
kalapok, gyászkalapok, kalaptük, arcfátylok,  virágok, 
szallagok, tollak, csattok, selymek, divatos angol 
sapkák és szőrme sapkák, bársonyok és plüsók min-
den szinben találhatók. Elvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, javításokat jutányos áron, s miután célom minden 
egyes vevőmöt u legszolidabb in kiszolgálni kérem becses 

jóindulatu pártfogásukat,  kiváló tisztelettel: 

Özv. Nagy Jakabné, CsiksZeredában. 
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Egy jó családból való leány tanulónak felvétetik. 



4-ik oldftl c s í k i l a p o k 31. BzUm. 

E L S Ő C S I K M E G - T E I C E H E U T i . ^ ' C r - G - ' g ' i - ^ 

S z á s z é s T - o - s z a - á L c a . -Iroda: Tusnád. I roda: Tusnád. 

. A j á n l j a a l e g s z e b b I s i v l t e l - Ü . é s C r ő l c S e t a r t c s e ă g u k e t t ő s H o r n y u h o s s z u r o v u c e m e n t f e d é l c s e r e p é t m i n d e n 
m i n i m i i — T e z l n t e n v a l a m i n t c e m e n t p a d l ó l e m e z é t H Á i l ö n f é l e ö s s z e t é t e l ű . m i n t á z a t b a n . • 

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest. V.. Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t. 
Főraktár Csikszereda részére: F Á H N D R I C H ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). 

» .. mm • n . . » 1 • r. : . . • i _ II Âa v i n n A n t n fitíúfi  n A l a n l r k n n n * A v d a i í n . 
Kapható hordóban ós naponta friss  tölt- -síi palackban az orsság? 
szerte elsőrendű minőségűnek elismert Ha gge n m a c h er-féle 

kóvetkeeö fajta  sörök: 
Árjegysek, aeoannli palackcsere mellel ': Kanzooi Salutdris cs Rópati 1 lit r^s 
palackban 20 flller,  felliteres  palackban 17 Hllor, nagybani vételnél áreugedmony. 

K/C1» cvóevvi/okrn kiviil Ui»|«hi»i»'»W Bor«a«ki, Butoss, Borhegy, Elopamk, Glori i. Fíhérkci, Felsörokoai | | — .. . 
Mária, Boiiolt, KássonjakabfaUa  borpataki. Hargitaliget, Matild. Ssékely Soltéra ód Sztojkai gyógyvizek. || . . h i n t f ţ / —  S/tton  a fa  -Mor.  - „ltajor"-x<n\ 

Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s í k s z e r e d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l i t v a é r t e n d ő k . 

n * 
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M I N D E N N E M Ű BÚTOR  E L Ő N Y Ö S F E L -

t é t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

FOGOLYÁN ENI )RE 
újonnan kibővített butorraktárában 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és yarrógépek ívszlcilizclt 'src is. 

A » 

» » 
3 
H » 

E B S B SI E 

Gzell Frigyes és Fiai 
e s 

M E D G Y E S 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő s a j á t t e r m é s ű borok . 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

s ra & ra k s ra ea 

• 
• 
• 
• 
• 

NA<Sy JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER 
SIRKÖ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

l olofon  S^ini ;(0.~ Kut-u. őO. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 1) 

tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, » legújabb gépekkel szerellem fel. 

Klvnllalok mindennemű kőfaragó, 
épiiletmunkákat — a legolcsóbb árak 
mellett és a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit, 
labrador, márvány-, mész- és homok-
kőből készített síremlékeket. 

Rajz és méret szerinti megrendelé-
seket Imlormárványra azonnal foga-
natosítok. 

Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
liogy cz alial is ármegtakarítás éressék cl 

A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tisztelettel 
N A G Y J Ú Z S K K , K ' Ő F A K A G Ú - M 1 C S T i C I Í . , „ - 3 0 

MAYER GÉPGYÁR 
VAS- ÉS FÉMÖNTCDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOM B ATHELY-BUD APEST, 
VII. KERÜLET. VÁCZI-KÖRÚT 61. SZÁM. 

Legrégibb hazai gépgyár ^ O T O R Í Y Á R AlaP i tva 1 8 5 0 é v b e n 

H I R D E T É S E K 
olcso arszámitas n.ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAX. 
AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 

legjobb az ákáevirág-krém, 
amely az arcbőrt rövid idő 
alatt üdévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplöt és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készitóuél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY T I H A M É R 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

BENZIN- ÉS SZIVÓGÁZMOTOROK GYÁRA. MALOMÉPITÉSZET. 
V Í Z I M A L O M - B E R E N D E Z É S E K . 

BENZIN CSÉPLŐKÉSZLETEK 3 LÓEREJÜTŐL 16 LÓERŐIG. 
Benzin stabil motorok 1 100 PP-ig, Szivógázmo-
torok 6 -120 PP-ig, faszén,  koksz és antracit tú-
zelesere berendezve, szerelve és üzembe átadva. 

Olajgyártási gépek, borsajtók és mindennemű gazdasági gépek gyára. 
OOO K É P V I S E L Ő K K E R E S T E T N E K . OOO 

Kedvező árak és fizetési  feltételek.  Á r j e g y z é k i n g y e n ! 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
Mmmmmmmmjmmm majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
I ^ a ^ u - u t c a ^ s z . P Q R Ţ L A N D C E M E N T G Y Á R N Á T . B R A S S Ó R A N í T o T a T t ^ u T c T T s " ^ 

Nyomtou aivobo<U J6ue( kftn^níosüyábaa,  CsikBieredib^lao^ 




