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A z ügyvédek a társadalomban. 
UtolBÓ időben mélyen hallgat a vár-

megyei élet krónikája Újból visszaesett 
a kissé felpezsdült  élei a merev tétlen-
Bégbe. Ezer és ezer bajaink közt vígan 
haladunk az idö gyors kerekén s nem 
teszQnk semmit. Bzt a njmtörődömsé-
get sehogy se lehet legyQrni. Nálunk 
csak az erdöeladások keltenek mólyebb 
érdeklődést. 

E/.t szó nélkül tűrni nem lehet; 
könynyen érthető tehát, ha nem mara-
dunk egyik elózó számunkban jelzet, 
általános megjegyzéseknél, hanem rá-
mutatunk, kikre illenék első sorban rá 
a társadul ni téren való tevékenység. 

Bocsássanak meg, első helyre kell 
tennünk az Ügyvédeket. 

Sok oka van, miéit. Ha rámutatunk 
arra, hogy ők teljesen szabiidon mozog-
hatnak; nem korlátolja semmiféle  tekin-
tet; nem mondtuuk meg mindent. 

Különleges viszonyaiknál fogva  ké-
pesek rugalmas szervezetet alkotni, sót 
szervezni. Számbeli sulyuk szinten igeu 
tekiutélyes, szellemi képességeik képe-
sekké teszik nagy feladatok  megoldásán. 

Az ügyvédek magok is régen ér-
zik a fokozottabb  tevékenység szüksé-
gét; s évekkel, ezelőtt erős törekvés 
nyilvánult ebben az irányban. Fájdalom, 
akkor az eredményt az elfogult  meg-
győződés megakadályozta. 

Ma már azonban semmi sem áll 
útban. 

Megalkothatják nemes célú egyle-
töket. Szolgálják, magasabb célokhoz 
viszik kebli ügyeiket, megvédik érde-
keiket, az előre törő különböző érdé 
kekkel szemben; de ezenkívül mérhe-
tetlen szolgálatot tesznek a közéletnek, 
speciális vármegyei viszonyainknak is 

Felpezsdül mozgalmukon a tespedő 

kasziuói élet: divattá lesz a közügyek 
iránt való érdeklődés, irányitója lehet a 
közügyek menetének; élénkséget, moz-
galmasságot visz az eltespedt életbe. 

Más helyeken az ügyvédek sokkal 
intenzivebb köztevékenységet fejtenek 
ki. Magán ügyeik elintézése után idejök 
jut a fórumnak  is. Sajátságos helyze 

jioknél fogva  a leghivatottabbak arra, 
liogy a társadalmi szükségleteket felfe 

jdezzék; kielégítési módjairól gondos-
kodjanak. 

J Rujta tartják kezöket a szociális 
élet ütó erén; az igazságszolgáltatás 
lényezói, a közigazgatási téren sokszor 
vállalnak szerepet, kezöket nem köli le 
sem a bürokratizmus nyűge, sem semmi-
féle  szolgálati határvonal. 

Sztlkségök is vau, hogy a társa-
dalmi munkában részt vegyenek. Az 
állásukkul járó teendők sokszor ellen 
szenvessé teszik. Meg kell niulatniok, 
hogy a közjóért nem csnk lelkesedni, 
hanem tenni is lehet. 

Az egymás között való érintkezés 
folytán  sokat nyerne a kollegiális érzék. 

Tollát ueincsiik a köz, hanem sa-
ját magok érdekét is szolgálnák, ha 
eddigi meglehetősen passziv magatar-
tásukból kilépnének. 

Világért sem gondolunk egy percig 
sem arr.-i, hogy őket e munkában a 
többi állású egyének magokra hagyják. 
Sőt elleokezó!eg minden társadalmi fak-
tor együttes megmozdulásától várjuk a 
sikert. 

Közigazgatási tisztviselők, a bíró-
ságok tagjai, tanárok és mindenki, aki-
ben erő és J e t van, arra kellene tö-
rekedjenek, hogy a közszellemet meg-
változtassák, az egyéui érdekszövetke 
zetek megtörjék. 

Ki kellene űzni végül az önös ku-
fár  szellemet, mely csak akkor mozdul 

meg a közérdek ügyében, lia m a g á n -
é r d e k e i t is érinti a kérdés. 

Niucs egyetlen életrevaló társa 
dalini szervezetüuk. 

Hol van a Székely Társaság? Hol 
van egy kulturális tevékenységie ala 
kult egyesület? 

A kaszinói belepte az unottság molia. 
Egész napokon át kong az ürességtől 
A téli hónupokban alig keresik tel 
6 —10 en — kiilabriászolni. 

Iiyen siláuy szellemi életet nem ta 
lálni fel  sehol. 

Vagy mi is azzal a szellemes szé-
kelylyel értünk egyet, ki a Székely 
Társaságra azt mondta, minek az ne 
künk; majd gondoskodnak az idegen 
társaságok rólunk! Mi amúgy is ismer-
jük a mi bajainkat. 

Hiszen iguz, hogy most a székely 
embernek van egy kis pénze, tart még 
az arányjog.>k árából, de vájjon miudig 
fog-e  az tartani, vájjon kulturális téren 
nem vagyunk-e borzasztóan elmaradva P 
Viijjon nem mennek-e ki évenként sok 
ezeren Romániába; vájjon az egészség 
Ugy érdekébeu nincs-e bőséges tenni 
való ? 

De aki gondolkozik, annak nem 
szükséges ezt bővebben magyarázni. 

Csak arról lehel szó, hogy akarunk-e 
valamit tenni vagy nem? Kiben jó uku 
rat van, az talál bőséges anyagot < 
muukára 

Bízunk benne, hogy az ügyvédi 
kar felveszi  a szervezésnek pár év előti 
elejtett fonalát  s tovább gombolyitvu, 
megteremti azt az egyesületet, mely 
erőt ad neki. 

Ha az egyesület meglesz, ha tagjai 
csak valamennyire komolyan fogják  tel 
hivatásukat, meg vagyok győződve, 
hogy Csikmegye társadalmi élete mér-
hetetlen erőt fog  benne nyerni. Tudjuk, 

hogy működési körüket kiterjesztik 
mindenre, amit a csikmegyei székelység 
kulturális gazdasági, egészségügyi el ma 
i-adottságáuak szanálására üdvösnek tar-
tanak. 

Várjuk ezt a jelt, reméljük — nem 
hiába. 

Iparunk fejlesztése. 
Ha iparunkat fejleszteni  akarjuk, arra 

kell törekednünk, hogy mezőgazdaságunkat in-
tenzivebbé tegyük. Kz pedig oly módon tör-
téulietik, ha egyrészt a mezőgazdasági ipar-
ágakat tuy az állá n, mint a társadalom éB az 
egyesek a lehető legnagyobb mérvben fejlesz-
tik ; másrészt, ha az állam oly iparágakat tá-
mogat. melyek a hazai mezőgazdaság termé-
keit dolgozzák fel. 

De uagy suly fektetendő  arra is, hogy a 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó  háziipar 
is fejleszlessék.  Ez meg oly módon történik, 
hogy a mezőgazdasági háziipart a hitelszövet-
kezetekkel kapcsolatban, ugy szervezzük, hogy 
egyfelől,  a termelő gazdák családjuk tagjainak 
bevonásával saját terményeiket akár otíhon, 
akár közös munkatelepeken dolgozzák fel; 
másfelől  pedig, ha eme háziipari készítmé-
nyek értékesítését kereskedelmi uton a szö-
vetkezeti központok teljesitik, amire nézve a 
kezdő lépések már meg vannak téve. 

Ily eljárással ugy a földbirtokos,  mint a 
kisgazda osztály gyűjthet magának a mező-
gazdaságból tőkét s eme tőkékkel nemcsak 
jobb bevásárlási képességük lesz hasznára az 
iparnak, hanem a fölösleges  szabad tőkék uj 
ipartelepek alapítására a létezők fejlesztésére 
és felvirágoztatására  is foguak  szolgálni. 

Ily módon azonban az iparos osztály a 
mezőgazdasági tőkéket gyümölcsözteti és a 
mezőgazdasági termékeinek hatalmas fogyasz-
tójává válik. 

Az ipari és mezőgazdasági foglalkozási 
ágak teliát egymással szoros összefüggésben 
állanak és csak teljes és kölcsönös egymásra 
hatásban virágozhatnak. 

De hogyan állunk a kereskedelemmel ? 
Tesz-e kereskedelmünk valamit iparunkért? 

Kisiparosaink panaszkodnak az áruzsora 
miatt és azért, mert kereskedőink kizsákmá-
nyolják őket készítményeik megvételénél; 
példa erre azon ismert viszony, mely a székes 
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Irta: Le Tete. 

A felkelő  nap sugarai bágyadtan hatol-
tak át Várkövy gargon lakásának ablakain. 
A flatai  báró még nyugodtan aludta csendes 
álmát Szobájában csak a nyári melegben iga-
zán ki nem kerülhető minimális számú légy 
zümmögött, keresve valamit vagy valakit, hogy 
a természet által beleoltott természeténél fogva 
szemtelenkedési és falánk  vágyát kielégíthesse. 
A legényszoba kényelmes berendezése és pe-
dáns tisztasága nem elégítette ki vágyukat, 
éhségtől elcsigázottan szálltak ide s tova. 

A flatai  báró ruhája szanaszét a szobá-
ban, hol egy fotelre,  hol az asztalra volt le-
dobva, vagy éppen a délutáni pihenésre szánt 
cberlongues-ra. Éjfél  tájban került haza, álma 
oly mély. 

A szoba bútorzata előkelő müizlésról ta-
núskodik. A világfi  módjára világot beutazott, 
mindent végig élvezett, tanult báré hálószobá-
ját nemcsak az éjjeli kényelemnek, banem a 
finomult  ízlésnek szempontjából rendezte be 
Ahogy a félhomályban  látszik, a keleti kénye-
lemmel megvetett ágynemű fehérségei  közOtt 
selyem paplanénak fodrai  ékszinkék habként 
takaiták gazdájukat. Az ágy maga egyszeri! 
rézágy inkább a kényelemnek, mint a szemnek. 
A falat  az ágy fölött  értékes gobelinek díszí-
tik. Valami jelenetet ábrázolnak a lovagok 
korából. Talán a hűtlen asszonyt kedvesével. 

A mahagóni éjjeli szekrényen, melynek 
üveg lapja diszkréten takar valami szintén a 
szerelem örök tanát hirdető képet, mesés össze-
visszaságban hevernek a báré érája, tárczaja. 

ékszerei, monoklija és a gyertyatartó talpán 
valami szalagok ölelkeznek, nyilván az ellelt 
este gyengéd emlékei. 

A szekrények, mosdó, asztal, székek, 
mind egységesen elgondolt, tervszerű szoba-
berendezést árultak el, melyek ma már művé-
szetig emelkedtek, nemcsak harmóniájuk, ha-
nem egyéni értéküknél fogva  is. 

A perzsa szőnyegek szélén jellegzetes 
kandalló várja az ő idejét: a telet. Egy galamb-
búgos kaput ábrázol, bronztedéllel és majolika 
tagozással. Alant a tűzhelyen gyermekek ját-
szuuak n tűzzel, melynek gáz égője a mes-
terségés falialmivz  között csalódásig hűen utá-
nozza a természetes tüzet. Most persze nem 
ég a tűz. De mintha valaki állana ott? 

Várkövy a tanácsosék vacsorájáról haza-
jövet, egyik czipijét a kandalló alá dobta, nz 
látszik ugy, minha valami égne, vagy mintha 
valaki a tűzben állana. 

Nemcsak szokásos lustasága, hauem a 
pezsgős vacsora is jellemzik a még nála is 
szokatlan rendetlenséget. 

Alig dobálta le ruháit, már ágyban volt, 
de álom még sem jött szemére. Még egyszer 
átgondolta nz átélteket. Fiatal szive edzett 
volt a nöi csábitások ellen. Az asszonyi intri-
kák, kisebb-nagyobb szerelmi viszonyok nem 
izgatták. Azt tartotta, hogy minden nóle sze-
relmes lehet az ember, csak akarni kell. Ugy 
is élt. Ma itt, holnap ott;-ma ezzel, holnap az-
zal az asszonynyal mulatott. Az unottságnak 
és jóllakásnak undora fogta  el viszonyai vé-
gén. Ma már ott áll, bogy nem hisz se asz-
Bzonyban, se szerelemben, se női bájban. 

Az asszony csak a legelső alkalomig hü, 
azután megcsal; a szerelem ? — az csak illúzió. 
A nöi báj? — n költök, festők,  szobrászok 

kincsesbányái. — Oh, a legelső lónak orra 
selymesebb, mint a legpuhább nöi kar! 

Ks mégis nemcsak a pezsgő nem engedte 
elaludni. Oh azok a szallagok sem véletlenül 
vannak a gyertyatartó talpán. Valakivel fog-
lalkozott a báró. Almában most is ót látja 
Hozzá suttog... Ks uem a jutioi szépség ele-
venedik meg előttJ, nem asszonyok, se nem 
szellemes lányra gondol. Csodálatos ! A tizeuöt 
éves Mariska képe lebeg előtte. Tőle vannak 
e szallagok is. Az ó hajából! Hogy pirult el 
nz ártatlan mikor feléje  nézett. Mikor először 
megszólította választ se tudott adui. A után 
is csnk mind igennel és nemmel válaszolt. 

Mcghóditotta őt n naivitás. Világfi  létére 
nem gondolta, hogy ily en nő is van. Aki el-
pirul, aki zavarbn jón, ha csókot említenek 
neki. És mikor cipőjét kérte évődve, hogy 
abból pezsgőzzék, óh azok az angyali lábak 
elfutottak  a mama mellé és gazdájuk félénkeu 
oda simult a mamához. 

Óh, hogy szeretett volna a báró utána 
futni  és vissznhozni őt az ölében I 

Almában is újra Mariska jelent meg. Fel-
díszítve a képzelet adta előnyökkel. Fekete 
szemeiben lobogott a tűz. Eltakarta azt u fé-
lénkségét. mely ösztönszerűen rezgett benne. 
Habfehér  arcát gyengepir szállotta meg. Büszke 
fehér  nyaka versenyzett a hattyúéval. Fejlődő 
keble lázasan dobogott, meghódította volna a 
legromlottabb férfit  is. 

Az álomkép változott. Bálteremben vol-
tak. Vig zene hangjainál vidám fiuk  mulattak. 
Mariska is ott volt. És ö — a báró — felkérte 
őt — Mariskát — táncolni. És táncoltak. 
Eleinte lágyan, finomul,  a legdivatosabb me-
lódiára, majd erősebben, erősebben, végül zene 

nélkül, őrületesen tartották egymást átkarolva, 
mind szorosabban, szorosabban, ajkuk már re-
meg az izgatottságtól. 

Az álomkép eltűnik. Uj jőn. Ezredéves 
fenyvesek  között sétálnak. Ketten hallgatják a 
madarak dalát, a csermely csobogását. Kor-
hadt fatörzsre  ülve elmerengnek egymás sze-
mébe. Csevegnek, civódnak — — és ismét 
közelednek egymáshoz... 

Majd Bötét tó mellett áll Tündér leányok 
éneke, táncai között méláz. És egyszerre ott 
látja azok között Mariskát is. 0 a legszebb 
az ezernyi tündér között. O a legtisztább a 
bableányok között. 0 a királyné. Ni, ni, min-
denik feléje  tart, őt emelik fel.  Ni, ni, táncol-
nak vele és én itt nézem... Nemi Birni aka-
rom. Hozzátok vissza tündérek. Ne merítsé-
tek alá . . . Már nem látom . J a j ! . . . 

E pillanatban egy zümmögő légy Vár-
kövy orrára szállt. Mi ez? A fehér  ágynemű 
már csupa vér. A báró hörög, kezével a légy 
után kap . . . Felébred. 

Rózsás álomképéből még nem jött ma-
gához. Gondolkodik. Most veszi észre, bogy 
az a szemtelen légy életét mentette meg. 
Alvás közben bizonyára az izgató álomképek-
től és a mámoros testtől orrvérzés állott be, 
mely már folytogatni  kezdette. 8 a légy éppen 
jókor költötte fel! 

Unottan dörzsölte szemeit; titkon bosz 
szankodva, hogy nem élvezhette tovább az 
álomképeket; látszólag örvendve csodás meg-
menekülésének. Alig kezdett öltözni, a légy 
ismét fejére  szállt. Gyors mozdulattal leüti a 
legyet, — az életmentő halott. 

* 

Ideális és hálás embert csak álmunkban 
látunk. 
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fővárosi  bútorkereskedők és kisebb asztalosok 
között fenn  áll. 

Mi pedig azt látjuk, hogy kereskedőink 
importálják, mint az osztrák-ipar közvetítői azt 
a sok osztrák iparcikket, melylyel ugy kis-
mint gyáriparunkat tönkreteszik. 

Talán mezőgazdasági termékeinket expor-
tálják kereskedőink? Nem; ezt is csak az 
osztrák kereskedők kezeibe közvetítik. Nem 
láthatnak magyar kereskedelmet csak magyar 
kereskedőt. 

Ha azt akarjuk, hogy mezőgazdasági ter-
mékeinknek megnyíljék a világpiac, akkor arra 
kell törekednünk, hogy legyen magyar keres-
kedelem, legyen magyar kereskedői osztály. 
Uagyar és nemzeti kereskedelem csak akkor 
lesz, ha kereskedőink az osztrákok jármát le-
rázzák, ha önállóak és nem az osztrákok Ügy-
nökei lesznek és ha igy a világpiacra lépnek, 
ott tényezőként szerepelnek, oda exportálná-
nak, de onnan importálhatnak is. 

De fájdalom,  nem igy van. Azért nyögi 
a kereskedelmet ugy iparunk, mint mezőgaz-
daságunk. Kereskedelmünket önállóvá és ipn 
runkat virágzóvá csak ugy tehetjük, ba mind-
kettőt megszabadítjuk Bécs nyomása alul, lift 
felállítjuk  az önálló vámterületet. 

Ipari szempontból kétség sem fér  ahhoz, 
hogy virágzó magyar ipart csak önálló vám-
területen létesíthetünk. 

Ha iparunknak politikai okokból a vám-
védelmet meg nem adhatnók és az önálló vám-
területet létesíteni nem tudnók, kétségtelen, 
hogy a bárom termelési tényező és ág együtt-
működése sokat lendítene iparunkon. Kisiparos 
osztályunkat azonban állami segélylyel és szö-
vetkezeti nton is meg lehet még menteni, 
mire a lépések már megtétettek. 

Kereskedelmi kormányunk az ujabb idő-
ben minden lebetót megtesz a kisiparos osz-
tályért, sőt a magyar társadalom is megmoz-
dult és kezd tudomást szerezni hazai ipa-
runkról. 

A kisipar megmentésének közegei az 
ipartestületek és az ipari szövetkezetek. Ez 
utóbbiakat már megfelelőleg  szerveztük; most 
még szükséges, hogy az ipartestületi intéz-
mény is fejlesztessék  oly irányban, hogy ez a 
szövetkezetekkel karöltve működhessék. Ebből 
a két intézményből lehet megalakítani a régi 
czéb helyett a modern magyar czéh-t, s ha 
ez meglesz, akkor az a virágzó magyar ipar, 
mely a középkorban a nemzet fentartásához 
mindennel hozzájárult, újból, modern értelem-
ben eló log állani és nemzeti fennállásunkat 
fogja  biztosítani. 

Hirek a székely kiállításról. 
Az építkezések  a kiállítás területén se-

rényen folynak.  A pavilonok és istállók fa-
anyaga nagyrészt már kifaragva  várja nz össze-
állítást. E bó 20-ára készen lesz minden épü-
let s akkor a belső berendezésekhez fog  a 
rendezőség. Az elóre meghatározott épületek-
hez még több uj kisebb helyiség építése vált 
szükségessé, a nagyszámú és egyre szaporodó 
bejelentések folytán. 

• 

A kiállítás  díszes  plakátjai  immár min-
denütt ki vannak ragasztva, ötven vasúti ál-
lomáson, ugyanannyi nagyobb székely város-
ban és községben. Budapest számos kávéhá-
zában és Kolozsvárt, ahol csak a közönség 
azt olvashatja. A pécsi kiállítás területén is 
ötven plakát jelenti a székely kiállítás köze-
ledtét. Szóval: reklám dolgában is jól van el-
látva a székelyek kiállítása. 

• 

A bejelentések  legutolsó terminusa e 
hó 18-ika lévén, ismételten is tigyelniébe ajánl-
juk a résztvenni akaróknak, hogy jelentkezé-
süket ne hanyagolják el, mert a hely egyre fogy. 

• 

A kiállítás  bárom legnagyobb  osztálya: 
az állat, a gép és a terményosztályok lesznek. 
Ezek semmivel sem fognak  — érték és meny-
nyiség tekintetében — pécsi mögött maradni. 
Gépgyárosaink még egyetlen, eddigi erdélyi 
kiállitáson sem vettek részt hasonló szép kol-
lekcziókkal. 

* 

Az állami érmeket  is megadta Darányi 
miniszter és igy a székelykiállitás érmek, 
aranydijak, pénzdijak és oklevelekben igen 
gazdag leend. Lesz bőven miért versenyezni 
e tekintetben is. 

* 

Üzletek  kötésére,  összeköttetések léte-
sítésére is, mint minden erdélyi kiállításnál, 
nagy súlyt fektet  a rendezőség E nélkül ma 
már nem volna értelme a kiállításoknak. 

• 

A kiállítás  vidéki  látogatói  jól teszik, 
ba szállás iránti igényeiket legkésőbb e hó 
20-ig a kiállítás igazgatóságához (Sepsi-Szent-
György) bejelentik, mert már eddig is oly sok 
ily irányú megkeresés érkezett, hogy csak a 
legnagyobb gonddal lehetett azoknak eleget 
tenni. 

* 

A kiállítási  tárgysorsjátékon  minden 
belépd jegy egy számmal játszik. Száz érté-
kes nyereménytárgy lesz 10—500 korona 
értékig. 

C S I K I 

Székely társaságok Csíkban. 
Valahára talán nálunk is sikerUI meg-

mozdítani a társadalmat. Ugy értesülünk ugyan-
is, hogy László Gyula a Székely Társaságok 
szövetségének alelnöke, ki a székely ügyek 
köriil eddig is fáradhatatlan  tevékenységet fej-
tett ki, még e hónapban hosszabb körútra in-
dul, hogy Csik-, Háromszék- és Udvarhely-
megye gócpontjain megkezdje a társadalmi 
szervezés munkáját. 

Vármegyénkben három helységet tűzött 
ki, u ra.: Csíkszeredát, Gyergyőszentmiklóst 
és Csikszeutdomokost. Ezeken a helyeken szán-
dékozik a közügyek iránt érdeklődőket egy 
csoportba összehozni; társaságokká alakítani; 
s e társaságokat a szövetséggel szoros szer-
vezetbe hozni. 

Utazását a következő körlevélben hozza 
a vezető férfiak  tudomására az elnökség: 

A szamosujvári székely gyűlésnek egyik 
határozata az, hogy a székely társaságok ma-
gában a Székelyföldön  sietve megalakitandók 
és működésbe hozandók. 

Erdély birtoklásáért céltudatos és elszánt 
harc indult meg. Miudazonáltal azt a nemzeti 
tusát, amelyet a magyar társadalom egyre 
szélesbülő rétegei önfeláldozással  vívnak, a 
legközvetlenebbül érdekelt székelység közöm-
bösen nézi. 

Pedig .mi vagyünk az utolsó generációk 
— mondotta az erdélyi részek egyik kiváló 
vezérpolitikusa, gróf  Bethlen Istváu — inely 
ezt a harcot a javunkra döntheti el s ha tni 
is elkésünk, Krdély elveszett." 

Sajnosuu tudjuk, hogy a Székelyföld  po-
litikai és társadalmi viszonyai általában nem 
kedvezők. K/. azonban mégsem lehet akadálya 
a hazaliui kötelesség teljesítésének, amely fe-
lül áll a helyi és az egyéni érdeken. Mert ez 
a kérdés és halasztást iiuiuár nem tűr. Pa-
rancsolja mindnyájunknak a kölcsönös megér-
tést, az összetartást, az egységes erőnek és 
hatalomnak érvényesítését minden dologbau, 
ami a |magyar nemzet érdekével kapcsolat-
ban áll. 

Megnőtt a nemzetiségek ereje. Negyven 
esztendőn keresztül tétlenül néztük a szervek 
láncolatának kiépülését, kompakt egésszé fog-
lalását. Félelmesen nagyra nőttek, mialatt tni 
egymás közt dulakodtunk és már elbizakodot-
tan éreztetik velünk erejüket 

Nincs más eszköz ez áramlat elhatal-
masodásának megtörése, mint hasonló szer-
vezkedése és erőtömöritése a magyar társa-
dalomnak. 

Ha ez sikerUI, miénk a győzelem. Mert 
a magyar társadalom kulturailag és gazdasá-
gilag ma fejlettebb,  a magyar nép szellemi 
fölénye  nyilvánvaló és ha ez összefog,  na-
gyobb intellektuális erőt kell képviseljen, mint 
az ellenség. 

Csak megértse mindenki, aki magyar és 
hazafi  ebben az országban. 

Meg vagyunk győződve, liogy megyénk 
vezető emberei szívesen fogadják  László Gyulát 
s miudent elkövetuek, hogy küldetése sike-
res legyen. 

A londoni magyar kiállítás. 
Kaptuk a következő felhívást: 
Magyarország mezőgazdasága, ipara és 

kereskedelme sok fontos  életképes ágában már 
a külföld  felé  gravitál, nemzeti érdekünk pe-
dig megköveteli, hogy kulturánk minden ága 
felől  alaposan tájékoztassuk a külföld  müveit 
államait, melyeket ellenségeink és irigyeink 
még mindig célzatosan és rosszul informálnak 
rólunk. 

A praktikus iuformálásia  semmiféle  al-
kalom sem kedvezőbb egy jól csoportosított 
kiállításnál, mely egyrészt helyes képet nyújt-
hat művelődési viszonyainkról és kulturális 
haladásunkról, másrészt alkalmat ad arra is, 
hogy a világpiacra megérett hazai mezógaz 
dasági, ipari és művészi termékeinket rend-
szeres üzleti összeköttetések egyengetése cél-
jából is bemutassuk az érdekeltség legilleté-
kesebb tényezőinek. 

Az angolok tavaly két nagy küldöttség-
gel látogatták meg hazánkat és irántunk való 
meleg szimpátbiával eltelve tértek vissza ha-
zájukba. Az angol-magyar barátság ápolására 
és hasznos összeköttetések előmozdítására az 
utóbbi időben két külön egyesület is alakult 
Londonban. 

Mindezek kedvező auspiciumot képeznek 
egy londonban rendezendő magyar kiállítás 
sikerének biztosítására. És ezért az összes 
gazdasági és társadalmi tényezők képviseleté-
nek bevonásával alakított rendező bizottság 
élén örömmel vállalkozuok e kiállításban rejlő 
nagy czélok megvalósítására. 

Ebből a kiállításból hasznot akaruok 
húzni erkölcsi reputácziónknak a külföldön 
való emelésére és anyagi érdekeinknek állandó 
és értékes összeköttetések által való czéltu-
datos fejlesztésére. 

K kettős feladatunk  megoldására irány-
zott törekvésünk támogatására hívjuk föl  az 
összes hazai közgazdasági és társadalmi ténye-
zőket, amelyeknek eszménk körül való lelkes 
scoportosulástó^ számottevő gyakorlati ered-
ményeket remeihetünk. 

E messzeható fontosságú  czél hathatós 
támogatását nyomutékkal ajánljuk a hazafias 
magyar közönség figyelmébe  és pártolásába. 

A kiállítás  előkészítő  bizottsága. 

L A P O K 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Ráduly Benjamin, Xántus Dávid 
és Császár Dónát okleveles tanítókat a csik-
szentdomokosi állami elemi népiskolához ren-
des tanítókká nevezte ki. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter özv. Magjerek Antalné Mihály 
Irma helybeli elemi iskolai tanítónőt a nagy-
szebeni állami elemi népiskolához helyezte át. 

— Eljegyzés. Csiby Károly városi ellenőr 
folyó  évi szeptember hó 8-án eljegyezte Dávid 
Ilonka kisasszonyt. 

— Csikvármegye közigazgatási bi 
zottsága f.  évi szeptember hó 9-én délelőtt 
10 órakor tartotta meg rendes havi ülését. 

— A gyergyószentmiklósi vasat. Az 
építés alatt álló mudéfalva—  gyergyószentmik-
lósi vonalon a munkálatok már oly előre ha-
ladtak, liogy folyó  hó 4-én a legelső zöld ga-
lyakal feldíszített  mozdony 14 teherkocsival be-
robogott Gyergyószentiniklósra. A gyergyó-
szentmiklósiaknak s egész Gyergyónak ezzel 
régen óhajtott és sok fáradsággal  sürgetett 
óhajtása teljesült. Ugyanakkor volt Vaslábon 
a hidpróba is, mely teljesen sikerült. A vas-
utat október'hó 20-ára valószínűleg átadják a 
forgalomnak,  mely uagy ünnepségek között 
fog  megtörténni. Mint értesülüuk, az átadási 
ünnepélyre Kossuth Fereucz is lejön, legrosz-
szabb esetben Szterényi József  kereskedelem-
ügyi államtitkár fogja  a minisztert helyet-
tesíteni. 

— Kaszinó estély. A beállott hűvös 
őszi idő meghozta az eleven kaszinó életet. 
Mint értesülünk, az uri kaszinó az idén is 
megtartja szokásos estélyeit, melyek eddig 
kedélyességüknél és látogatottságukuul fogva 
mindig a legsikerültebbek voltuk. Az agilis 
vigalmi bizottság már előkészületeit megtette 
egy legközelebb rendezendő estélyre, melyre 
a meghívók a szokásos módon fognak  a tagok 
tudomására hozatni. A vigalmi bizottság a 
téli időben havonkint egy, esetleg két-estélyt 
szándékozik rendezni. 

— Meghívó. Nagyméltóságú Belügymi-
niszter úr 78577—907. számú leiratával Csik-
vármegye törvényhatósági bizottságának folyó 
évi május hó 26-án tartott közgyűlésében 
4188—907. szám alatt hozott azoti határoza-
tát. mely a vármegyei árvaszeretetház létesí-
tését kimondotta, jóváhagyván, mint ezen ha-
tározat foganatosítására  kiküldött igazgató vá-
lasztmányi tagok folyó  hó 12-én délelőtt 10 
órakor a vármegyeház kisebb tanácskozási ter-
mében tartandó gyűlésre, hazafias  tisztelettel 
meghivatnak. Tárgysorozat: 1. A belügymi-
niszteri leirat jelentése 2. A befolyt  adomá-
nyok bejelentése. 3. Balázs Béla állami taDitó 
kerése. 4. Előmunkálatok iránti intézkedés. 5 
Indítványok. Csíkszereda, 1907. évi szeptem 
ber hó 2-án. Kovács Antal ig v. elnök. 

— Felső kereskedelmi iskola Maros-
vásárhelyen. Nagy költséggel és fáradság 
után nyílt meg folyó  évi s^ptember hó L-tn 
Maros-Vásárhelyen az ujouan létesített felső 
kereskedelmi iskola, mely ránk székelyekre 
kiváló fontossággal  bir s hivatva van székely 
ifjúinknak  felsőbb  szakképeztetésűket megadui 
Az uj intézet igazgatója a veszprémi kereske-
delmi iskola volt igazgatója. Nagy Endre, a 
a kiváló pedagógus lett. 

— Beiratkozások. A csiksomlyói róm. 
kath. főgimnáziumban  e hónap első napjaiban 
a beiratkozások e hó 4-én értek véget, amely 
időig 330 tanuló iratkozott be, akik osztályon-
ként a következőleg oszlanak el: az I. osz-
tályba 57, a II.-ba 65, a IU.-ba 70, a IV.-be 
55, az V.-be 21, a Vl.-ba 24, a VH.-be 20 és 
a VlII-ba 17 tanuló iratkozott be. — A csik-
somlyói róm. kath. tanítóképző intézetbe 73 
tanuló iratkozott he, még pedig az első évre 
25, a másodikra 13, a harmadikra 14 és a ne-
gyedikre 21. — Úgyszintén a szeredai polgári 
leányiskolában is kezdetét vette az uj tanév. 
A beírattak száma 118 és ezek közül a bent-
lakó tanulók száma 20. Amióta ez. nz iskola 
fennáll  ily nagyszámú tanulót nem látott fa-
lai között. E szokatlan eredménynek okát 
abban látjuk, hogy az idén három székely-
vármegye pedagógusai közgyűlésüket váro-
sunkban tartották és ez alkalommal ugy az 
iskola vezetéséről, mint berendezéséről a leg-
elismeróbb és legjobb véleményüket nyilvání-
tották. 

— Honvédeink hazaérkezése. A hely-
beli m. kir. honvédzászlóalj folyó  hó 8-án 
este külön katonai vonaton hazaérkezett. A 
Pánád községben megtörtént katona-civil ve-
rekedés, amelyet az oláh sajtó országos katonai 
botránynyá akart felfújni,  tisztán áll előttünk, 
mert nem volt az egyéb, mint a felizgatott 
olahaág kitörése, amelyet derék honvédeink 
ellen intéztek. 

— Esküvő. Frólich Ottó székelyudvar-
helyi róm. kath. főgimn.  tanár, folyó  hó 10-én 
tartotta esküvőjét Zakariás Ilonkával, özv. Za-
kariás Izsákné szül. Fejér Margit urnő leá-
nyával. Az esküvő és ezt követő lakoma csa-
ládias de népes volt. Az uj pár a mai napon 
hazutazott. 

— Ellenőrzési szemlék elmaradása. 
A honvédelmi miniszter rendelete értelmében 
az idei ellenőrzési szemlék elmaradnak B csu-
pán a tiszti jelentkezések lesznek teljesitendők. 

— Gyáazrovat. Súlyos csapás érte Szul-
tán Qergely helybeli kereskedőt és családját. 

37. asám. 

Neje Szultán Gergelyné BZUI. Bartos Anna 
hossza» szenvedés után meghalt. Temetése 
folyó  hó 6-án nagy' részvét mellett történt. 
Halálát férje  és hét gyermeke gyászolja. 

— Lépfenejárvány  vármegyénkben. 
Napok óta uz a riasztó hir van elterjedve a 
vármegyében, hogy a környékén levő közsé-
gekben nagy mértékben dühöng a lépfene  és 
hogy a beteg tehenek teje és busa megfertó-
zötten kerül elárusításra. Ezek a hirek azon-
ban túlzottak. Klófordult  ugyan több gyanús 
megbetegedés, de ez a lépfene  járványszerü 
fellépését  nem bizonyítja, mert ez szórványo-
san minden évben jelentkezni szokott. Csupán 
Karcfalván  volt eddig egy lépfenés  eset, mely-
nek következménye több ember megbetegedése 
volt, kiket a helybeli közkórházban ápolnak. 
A hatóságok miuden óvóintézkedést megtettek 
a járvány megakadályozására. 

— Természetbúvárok megyénkben. 
A budapesti paedagógiai iutézet II. éves hall-
gatói Váugel Jenő és Koch Ferencz veze-
tésével szeptember hó 1—14-ig nagy kirándu-
láson vannak vármegyénkben. A társaság tel-
jes gyűjtő felszereléssel  van útban s a növény 
és állatvilág kép :zi kutatásaik tárgyát. Uti 
programjában szerepel Tusnád, Gyimes, Gyil-
kos-tó. Szárhegy, Dittó és Borszék. Vangel 
az országos földrajzi  társaság ülésúu 200—300 
vetített képben fog  beszámolni a tudós világ 
előtt az expedíció eredményéről, örvendünk, 
hogy végre vármegyénk faunája  és flórája  ma-
gára vonta a természettudósok figyelmét. 

— Tármegyénk a pusztaszeri Árpád 
ünnepen. A törvén\hatósági bizottság folyó 
évi nngusztus hó 30-áu tartott közgyűlésének 
határozata következtében a folyó  évi szeptem-
ber hó 15-éu megtartandó pusztaszeri országos 
Át pád ünnepen vármegyénk is részt vesz. A 
folyó  hó 13-áu induló küldöttségben ez idő 
szerint résztvesz Kállay Ubul vármegyénk fóís-
páuja, Zalán István főispáni  titkár, dr. György-
pál Domokos országgyűlési képviselő, Lázár 
Miklós vm. tb. főjegyző  és a még esetleg/je-
lentkezők. 

— A tanító egyesület közgyűlése. 
A csiki róm. kath. tanitó-egyesület folyó  évi 
szeptember hó 19-én (csütörtökön) a vármegye 
törvényhatósági termében tartja meg évi ren-
des közgyűlését, melyre a meghívók már szét-
küldettek. A közgyűlés nevezetesebb tárgyai 
az egyesületi jegyző évi jelentése, pénztár-
vizsgáló bizottság jelentése, a pályakérdésről 
beadott pályamunka bírálata, az alapszabályok 
módosítása vagy megerósitésu felett  való in-
tézkedés és végre a hiányzó választmanyi ta-
gok és tisztviselők helyeinek betöltése. Az ér-
dekesnek ígérkező gyűlésre felhívjuk  uz érdek-
lődők figyelmét. 

— Drágul a dohány. A dohányzókat 
kellemetlen meglepetés fogja  érni. A pénz-
ügyminiszter ugyanis felemeli  a dohány árát, 
mely az államnak igy is horribilis összeget 
hoz. Ez az áremelkedés HZ általános drága-
sággal vau összefüggésben,  melynek kiegé-
szítéseképpen a gyújtó ára is megduplázódott. 

— Az ötven- és ötforintosok  eltü.-
nése. Az osztrák-magyar bank a napokban 
szűntette be a régi ötven- é9 ötforintosok  be-
váltását, melyek igy végképp eltűntek n for-
galomból. A be nem váltott bankjegyek uz 
államnak nyolez és félmillió  hasznot hoztak. 

— Elgazolta a vonat. Molnár József 
csikszentkirályi kovács mestert folyó  hó 1-én 
az esti félliét  órás vonat Csík-Szentkirályon 
az országút alatt elvonuló bevágásbán elgá-
zolta. A vonat a kovács koponyáját és lábát 
vágta le s az illető nyomban szörnyet halt. 
Mint a faluban  beszélik, az életuut kovács 
öugyilkos szándékból vetette magát a vonat 
elé. Különben iszákos ember volt. 

— Tréfás  irodalmi dalestély lesz e hó 
14-én este a Kossuth-szálloda nagy termében, 
terített asztalok mellett. Ugyanis ez estén lép 
fel  E. Kovács Laura az európaszerte ismert 
jeles szavaló és énekes művésznő, ki Európa 
összes színpadjain óriási sikert aratott és 
Aranyossy Annuska a Király-színház legfia-
talabb énekes művésznője. A műsor minden 
egyes száma a legjelesebb itók által irt új-
donságokból áll s igy egy élvezetes estre van 
kilátás, mely már oly régóta nem volt. E te-
hetséges művésznőket, akik minden nagyobb 
városban óriási sikert arattak, ajánljuk mű-
pártoló közönségünk figyelmébe.  — Az estély 
műsora a következő: I. Bzakasz. 1. Hangver-
seny és operette énekesnő. 2. Reménydús fia-
tal ember. 3. Nyolczvanéves aggastyán. 4. Ti-
zennyolcz-éves leány. 5. A modern házastár-
sak. 6. Operette áriak és víg monológ. II. sza-
kasz. 1. Az angyaí és a házi sárkány. 2. Fia-
tal, középkorú és öreg volapük prédikátor. 3. 
A műszavaié. 4. A laikus szavaló. 5. A gim-
nazista és óvodás kis leány. 6. Egy hú félj. 
7. Mi a szerelem? (Tréfás  definíció.)  A fiatal 
embereknél. A menyecskéknél. Az özvegyek-
nél. Az idős nőknél. Az agglegényeknél. Az 
öreg embereknél és az anyósnál. — Belépti 
dij: személy-jegy 2 korona, családjegy 5 ko-
rona. Kezdete este nyolez órakor. 

Dóosy .Ujabb Notáskónyve." Amióta 
Dankó Pistára ráborult az örök sötétség, mióia 
teremtő zsenije megszűnt alkotoi, Dóczy Jó-
zsef  a legkedveltebb és legtermékenyebb ma-
gyar dalköltő. Szívhez szóló melódiái, mély 
érzésű poétikus dalszövegei felhangzanak  nagy 
művészek, nagy művésznők ajkán A szalo-
nokban éppen ugy, mint a falusi  kis hásak-
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ban. Ismeri lelkének szülötteit a vadvirágos 
róna; éneklik az arató lányok és a kaszár-
nyák magyar fiai.  Ma már országos és nép-
szerű név a Dóczy József  neve és népszerű-
sége nem muló, primadonna népszerűség, ha-
nem olyan, melyet idők multával is fentart  a 
dal S ezt a népszerűséget meg is érdemli 
ez a szép lelkű ember, akinek a szive csupa 
édes dal és melódia, s aki egy országuak sze-
rez dalaival gyo.;yörUsé; rt. — „Felednélek". 
„Nádfedeles  kis házikóm". .Édes anyám kösse 
fel  a kendőt a fejére".  .Szeretót keresek". 
,Magas a kaszárnya". „Panaszkodik a furulyán) 
nótája". „Sötét erdő sűrűjéből". „Kit gyászol 
a fecske  madár". .Nincs a pusztán rózsa-
bokor". „Daru madár útnak indul', stb. stb 
Ki ne ismerné e gyönyörű dalokat, melyekhez 
most barmiucz uj nóta sorakozik. Valóságos 
kis diszmü, a szerző arc/képével, művészi ki-
vitelű szép bekötőit könyv alakban. A harmiucz 
kiváló nóta énekhangra cs zongorára van át-
írva. Költői !értékű szövegekkel együtt Te-
mesváron a Pollatsek-féle  könyvkereskedésben 
két koronáért kapható. Melegen ajánljuk a 
magyar nóták kedvelőinek eme — ertekéhez 
képest mesésen olcsó — daloskönyv meg-
szerzését. 

KÖZGAZDASAG. 
A „Hermes* Magyar Általános Váltó 
üzlet Résavenytarsaság, Budapest, heti 
jelentése atöasdeforgulomrol  esapenz 

piacról. 
Budapest, 1907. szeptember .~> 

A Imdnpesli értéktözsdéa az elinalt héten jel-
zett burátsáijrosiibb hungulutot ismét elnyomta az 
[i/Ji-tlelcnség cs \ lunyÍuis:V ,̂ w- ] V i' k az árfolya-
moknak szánté deruuteszurit c-íök'rfenésót  vonták ma-
guk ulán. A inérléku.l<j európai tőzsdéken általában 
H pén/vi*zoiivok ujulib mcgfcKzUlésérAl  érkeznek lii-
rek és uz ujalfli  feszültségtől  való turtó/.ko<lá-f  kö-
vetkeztében uz' iizlctkcdv ininűuníHt nagymértükben 
alábbhagyott. 

A magyar hitel és ::lagyur jelzâlogliitelbank 
részvényekben történt niigyobbszalmsu elinJnsokKal 
kapcsolatosan, az árfolyamok  11/. egész voniilon cl-
lanyhultak és az Qzlctkcdv mcg-/iiiitúvt-l a (orgulom 
a legszűkebb korlátok kö/zé szoríttatott. Mcgiegyez-
z(1k, hogy fenti  részvényekben óriási contremiue 011-
gagementeok keletkeztek, melyek az árfolya-nok  le-
morzsotodásálioz csak hozzájárultuk. 

A vezető értékeknek árfolyamcsökkenése  ter-
mészetszerűleg átterjedt a helyi értékekre is és ör-
vendetes jelenségnek einlitlietó lel, hogy a befekte-
tési értékek, do különösen a 4'/0 tnagyur koronuiú-
radékoak árfolyama  mindazonáltal tartott inaraUt 

Felemlíthetjük még, hogy a uugyobbszaliá-u 
visszaesésnek nemcsak a helyi péuzpiaczi helyzetbe 11 
kereshető a magyarázata, hanem a politikai viszo-
nyok mérlegelésében is, novezetesen a kiegyezési 
esélyek kedvezőtlenebb megítélésében. 

Az elmúlt hét nevezetesebb árlolyamváliozásai 
a következők : Ang ©. aa«pi 5. 
4'/, magyar koronajáradék — — 91,— !>'.00 
Magyar hitel részvéay - — 74!».— 74Í.J'» 
Magyar jelzálogliltelbauk részvény — 4.)7 44.*i.2.~> 
Sulgótarjáni kőszénbánva részvény 5SO. — 57f>.  — 
itimamurányi vasmQ részvény — - 538. • 17 7."> 

255—907. vhtó. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezeu-
nel közhírré teszi, hogy a esikszentmártoni 
kir. járásbíróságnak 1906. V. Sp. 766—9. és 
766—10. számú végzése következtében dr. Nagy 
Jenő esikszentmártoni ügyvéd által képviselt 
Gedó Ferencz és Tordai István fehéregyházi 
lakosok javára András G. Ignácz és neje esik-
menasági lakosok ellen 12 és 160 kor. s jár. 
erejéig 1907. évi julius hó 19-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le foglalt  és 914 
kor. becsült következő ingóságok, u. m.: lo-
vak, szekerek, faragott  fák,  deszka és cséplő-
gép nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a esikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1907. évi V. 273—4. számú vég-
zése folytán  Csikmcnaság községben végre-
hajtást szenvedők lakásán leendő eszközlésére 
1007. évi sieptember hó 14-ik napjáuak 
délutáni 2 órája batáridőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csikszentmárton, 1907. szeptember bó 
2-ik napján. Ambrus Lajos, 

kir. bir. végrehajtó. 

A Z Ő S Z Ü L Ő H A J N A K 
visszaadja az eredeti ifjúkori  szí-
nét a „Rák" hajregenerátor. 

Hölgyeknek és uraknak állandó hajápo-
lásra nélkülözhetetlen a Trifoleum 
(hajpetrol). Trifoleum,  mely megszün-
teti a hajhullást és a fejbőr  korpásodását. 

Illatszerek, arczkenőcsök, pude-
10 rek, — suly szerint — kaphatók • 

Jetele Yilaos lllataier 
tárában: 

7987—1907. tlkvi. 1 - 3 
Hirdetmény. 

A m. kir. igazságügyminiszter 1906. évi 
julius hó 6-án 14114—906. I. M. I. sz. a. el-
rendelte, bogy a esikszentmártoni kir. járás-
bíróság mint telekkönyvi hatósághoz tartozó 
Csikszentgyörgy község telekjegyzőkönyveibe 
felvett  mindazon ingatlanokra nézve, melyekre 
uz 1886. XXIX. t.-c., az 1889. XXXVIII, t -c. 
és az 1891. XVI. t.-rikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás és 
ezzel kapcsolatban a telekjegyzókönyvi bejegy-
zések helyesbítése foganatosittassék. 

E célból a helyszíni eljárás a nevezett 
községben, 1007. évi október hó 15-én fog 
kezdődni. 

finnélfogva  felhivatnak  : 
1. mindazok, kik a telekjegyzókönyvek-

ben előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt. 
előterjesztést kivannak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárá9 folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mu 
tassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
irirásra az 1886. XXIX. t.-c. 15—18. és az 
I8s:j XXXVIII, t.-c 5, 6, 7. és 9. §. értel-
metlen szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonom az átruházás 
Ijtrejüttét a kiküldött előtt szóval ismerje el 
és a tulajilonj' g bekebelezésre engedélyét nyil-
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón 
nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezménytől is elesnek; és 

3. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésekre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt e^yéli jo^ van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén :iz ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, lioatv a bejegy-
zett jognak liirlését kérelmezzék, illetve. hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött elótt jelenj nek meg, mert elleneseiben a 
bélyegmentesse:; kedvezményétől elesnek. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság: 
Csikszentmárton, 1907. szeptember 4-én. 

Gözsy Péter, kir. albiró. 

Sz. 940—907. 1 - 2 

Nagy vnlasztékban.szebb-
nélszebb kivitelben kapha-
tokSzvobod-4 József  könyv 
ospapirüzletob-'n helybeli 
és vidéki tajkopcs, vala-
mint másnemű kepes^ 
üdvözlő-kártyák os 

i i I ! 

Továbbá kaphatok 
mindenféle  dobozos cs 

mappa levélpapirok; is-
kolakönyvek és táskák; 
Írószerek, tollak, tolózá-
rak es mindenféle  füzetek, 
rajztáblák és festekek  stb. 

• • • • • • • • 

Egy jókarkban lévő forgatható 
T E K E A S Z T A L ELADÓ. 

Hol? Megmondja c lap kiadóhivatala. 
3 - 3 

Sz. 963—907. kj. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentmiklósi községi éplllet 

belső és klllsó javítási munkálatainak 
biztosítása végett Csikszentmiklóson a 
község házánál 1907. évi szeptember 
hó 17-én délelölt 8 órakor szó-és írás-
beli ajánlati versenyt tartunk. 

Kikiáltási ár 1211 korona, melynek 
10°'.-a bánatpénzül leteendő. 

A munkálatra vonatkozó költség-
vetés valamint részletes feltételek  a 
községi elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csikszentmiklós, 1907. évi szeptem-
ber 4-én. 

Kelemen György, Szakács Lajos, 
jegyző. k. bíró. 

HIRDETESEK 
olosó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Árlejtési hirdetmény. 
Kílyénfalva  község elöljárósága a 

plebániális telken emelendő gazdasági 
éplllet munkáinak biztosítására árlejtést 
hirdet. 

Az árlejtés megtartásának határ-
idejéül folyó  évi szeptember hó 23-nak 
d.  e. 9 órája tűzetik ki Kílyénfalva 
községházához. 

Kikiáltási ár 5253 korona 44 fillér, 
azaz ütezerkéjszázölveiihilroin korona 
44 fillér.  Şânatpânz ennek I0°'o-a. 

Az árlejtés megkezdése elótt kellő 
bánatpénzzel fölszerelt  zárt írásbeli aján 
latok is elfogadtatnak. 

Távirati uton, avagy elkésetten ér-
kezett, úgyszintén utóajánlatok figye-
lembe neui vétetnek. 

Közelebbi feltételek,  valamint a ter-
vezet és költségvetés a községi elől-
j íróságnál megtekinthetők. 

Tájékozásul megjegyezzük, hogy 
az épület folyó  évi november hó végéig 
teljesen készen szátnbaadandó. 

K ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 
Kílyénfalva,  1907. szeptember 2-án. 

Csató József,  Balázs Ferencz. 
jegyző. bíró. 

Sz. 1679-907. 1—2 

Pályázati hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága, a le-

mondás folytán  megüresedett községi 
b a b a i állásra pályázatot hirdet s fel-
hívja mindazokat, kik ezen 80 korona 
évi fizetéssel  javadalmazott bábui állást 
elnyerni óhajtják, pályázati kérésüket 
szeptember lió 26-ig az elöljárósághoz 
adják be-

választás 26-An d. u. 3 órukor lesz. 
Minden egyes szülés után 2 korona 

Jij szedhető. 
A k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a: 
Oy.-liemete, 1907. szeptember 5. 

Fiizesy Gyula. Portik Antal, 
k.-jegyzó. bíró. 

Üsletem folyó  évi október hó 1-tól 
Kapu-utoa 40. as. alatt nyilik meg. 

Vau szerencsém u t. kü/.önség li. 
tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n , 
Lensor 26. szám alatt'ideiglenesen 

SZÜCSMÜHELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját késsit-
m?nyü mindenucmil nöi gallérok 
(bouk) karmantyúk (mull'ok), szőrme, 
krimmer és esővet sapkák a legújabb 
divtit után a legolcsóbb Áruk utol k i t 
kaphatók 

Ugy n fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
ablmu ii kellemes helyzotb » juttatnak, 
hogy a legmesszebb menü Ízléseknek 
a legpon'osubban és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés után eledet 
tudok tenni. 

A fent  említetteken kivül készítek 
a legujubb divat utnn mindennemű 
ssórme, nöi ós gyermek-kabátokat, 
figarók  és paletóbat, egy-zóv.\l e 
szakmához turlo/.ú öss/es c/.ikkeket 
leggvorsubbun ponlos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak melleit. 

Úgyszintén elvállalok bebd le l é -
seket, prémeséseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szűrnioáiuk d í j -
mentesen tiastittatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
h—bi pipere-szücM. 

Vidéki megrendelések a leggyor-
sabban lessnek esakösölve. 

KÖZPONTI T A K A R É K P É N Z T A R 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEHEDABAJÍ 
= ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON. = 

A legelőnyösebb feltételek  mel-
lett nyújt kőlcsönOket váltókra, 
kezesek mellett és.betáblázásokra. 

Kölcsönt ad továbbá részvé-
nyekre, értékpapírokra, arany 
és ezüst zálogtárgyakra. 

Foglalkozik Idegen pénznemek 
beváltásával és minden bank-
szerű dologgal. 

Takarékbetéteket elfogad  be-
téti könyvecskére és folyó  szám-
lára 4'/, százalék kamatozás mel-
lett, a 10 százalékos tókekamat-
adót is az intézet fizeti. 

Bármily bankszerű felvilágo-
sítással a legkészségesebben szol-
gálnak a bank kirendelt közegei 
az intézet helyiségében. 

A Standard életbiztosító tár-
saság főfigynökségét  is nz intézet 
!írel1 Az igazgatóság. 

Répáti gyógysavanyu-
— . V 1 Z 

naponta friss  töl-
tésbeu k a p h a t ó : 

Niszel Lőtincz 
= és Testvére = 
^ fcereakedésében  ~r4r 
z Csíkszeredában, z 

U - h'l 

L á z á r P é t e r divat- és kéz-
müáru-kereskedésében Gyergyó-
Szentmiklóson, egy fiatal  s-3 

segédi állás 
van üresedésben. A j á n l a t o k 
fen t i  c z é g h e z i n t é z e n d ó k . 

B R A S S Ó B A N 
kosztos gyermekek, jó ház-
ból, fe lvétetnek  figyelmes 
ellátással az O r o s z l á n 
g y ó g y s z e r t á r b a n . 
— Brassó, Kapu-utca. — 

SS m 
A U T O M O B I L O K 

s/emely* ÓM teliortazííllltóU. 
AMERIKAI ÍRÓGÉPEK 
legújabb ,Monarc li", látható írással 

Husz havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrények. 
Orchestrion, zenélő automa-
t á k (pénz bedobással) é s gra-

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
Hosszu-utca 14. sz. 1 9 - 2 0 

Bt m 

r 
n 

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S ! 

\= 

V'an szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására 
hozni, hogy a Trolián József  kereskedésével szemben levő 

SZÍJGYÁRTÓ ÜZLETEMET 
a Kőh íd mellett levő Szultán Lázár-féle  házba helyeztem át. 
Hol mindennemű szíjgyártói kellékek a legegyszerűbbtől a Icg-
flnooiabbig  készletben kaphatók. Megreudelések a leggyorsabban 
eszközöltetnek. — Továbbá elvállalok mindennemű javításokat. 

A m. t. közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 
s—a BEDŐ ÁKOS szijgyártó, Csikszereda. 

Ugyanitt két jó hasból való fin  tanulónak felvétetik. 

J 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
Â & i Â S S T A l â T S B f  K R É S f  , . . 
Á J M A S t T A S t W T m E E & K  & Z A F P A X á s a £ k e s . - Î U . 

AhSA MY&liTTEfKRÉM  R Ő I Í G T P Q E 4 i a 1 kes . m f i i , 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbór finomi-
tására. a szeplők és más arctisztátulanságok eliávolitására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 
- és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. — 
A legkiválóbb orvos szakérlök véleménye szerint a kevésbbé szép nó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhntásu, a hölgvpor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hilgyport bérmentve küld a készítő: 

B A L Á Z S O V I C H S Á N D O R K O R O N A G Y Ó G Y S Z E R T Á R A 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

Csíkszeredában kapható a gyógyszer tá rakban , valamint 
F s k e t e V i l m o s l l l a t s z e r - i a l r t á r á b a r i . 

a. r,2 

• • • 

A HELYBELI TOKEK P E N Z I N T E Z E T E . 
ALAPÍTTATOTT I883-8AN. 1883 BAN. 
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A nagy közönség szives figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom 

E 6 É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , 
bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden | f £ p k r D r T r i ( r T  mielőtt azt másutt el-
igényeket kielégítő készíttetné, amit ol-
csón és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlóin kükiillómenti boraimat és 
likőreimet, a legfinomabb  teát és tearumot, amiket szintén szolitl 
árak mellett bocsátok forgalomba  kimérésemből. - • * 

Teljes tisztelettel: 
I2_26 özv. KA KI) A LAJOSNfi. 

Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 

Betét állomáuy egy millió korona. 
Értékpapír késilat 350 000 kornna. 
Tartalékalap 85.000 korona. 
Alaptőks . 200.000 korona. 

H r g l a k a r l l n l l tfikék  MZIOM ellielyezéNP. 
Kölcsönöket nyújt váltókra, Itosszu lejáratú körelezvényekre. lísztán 

5—6°/«-os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélkül. 

Betáblazásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-
ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tökét, anélkül, 
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre  volna köteles. 

Más intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és .után-
járása nélkül kifizet  és konvertál. 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvállal megbizásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra 
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 

nyitva vaunak. 
H9-62 
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Butorvásárlók saját érdekükben csele-
kednek. ha egy látogatást tesznek * * * * 

FOGOLYÁN ENDRE 
NACY BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
Különlegességek háromszéki butorkészitményekben. 

Nagy s z ő n y e g r a k t á r . 
Saját kárpi tos műhely. 

Jó hirnevü varrógépek. 
FÉRFI ÉS HÓI PIVATRAKTÁR.  18 25 

Ő S Z I T R Á G Y Á Z Á S H O Z  A 

T N O M A S S A L A K U S Z T 
CSILLAG VEDJBGYGYEL 

lii'lypsen alkalmazva, min- ilen növénynek lejyolili és 
lejCuU'sóbli iViszloisavas mü- _ trágyája.— Kívánatra szak-
** munkákkal és áiujánlat- t a l M s z s < ige s e u szolgál 

K A L M A R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VI., A n d r á s s y - u t 4 9 . s z á m . 10-20 

a Thomasphosphatfabriken  G. m. b. H., Berlin, magyaroresógi vezérképvieelóje. 
Óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljünk  a védjegyre! 

Minden zsák ólomzérral éa tartalomjelséseel van ellátva. 

Agrár Takarékpénztár r, t. csikszeredai fiókintézete. 
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódéleg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-tól 65 évig terjedő időre 
4' i°'0 alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/o-kal kamatoztat és azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előlegét ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzvaltóüzlet minden 

elad a Icginéltány09uhb áron 
ágával, u. m.: vásárol és 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az elsó részlet lefizetése 

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. ^ — 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre. 24 -52 

Elvállal töisdai megbizasokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „TrieS'ti általános biztosító társa-
ságot" es eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

Van szerencsém a ti. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen 
(Vasut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és 
külföldi  márványokból faraglatok  és csiszoltatok 

S Í R E M L É K E K E T É S B U T 0 R -
márványlapokat. — Továbbá raktáron 
tartok: Gránit, Syenit, Labrador éa Andesyt 
kemény közetü síremlékeket, amelyek 
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. — 
Miüd első kézből a legolcsóbban szerez-
hetők be. — Ügynökök mellőzésével ké 
rem egész bizalommal hozzátü fordulni, 
mert ez által nagy megtakarítás érhető el. 

^Tisztelettel: NAGY JÚZSEF S C N ' ' 
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P0RTLANP-CEMENT-(5yAR B R A S S Ó B A N 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
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