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Pihenünk. 
Itt van a diákok éa a politikusok 

öröme: a nyári vakáczió. Vájjon ez a 
szünidő tényleg azükségea-e ? Igen,  azok-
nak a részére, akik becsQlete9 inunkát 
végeztek. Minek van szüksége két hó-
napi vakáczióra annak a diáknak, aki 
lo hónapon keresztül lopta a napot, 
miuek pihenjen az a politikus, az a 
képviselő, aki csak aludni megy a 
Házba. Erről nem tehetünk. Egy két 
munkás emberért meg kell lennie a hi-
vatalos vakácziónak. 

A szorgalmas ember a vakácziót is 
hasznos dolgokkal tölti. Nincs euibei 
a világon, ki ha foglalkozni  akar, mun-
kát ne találjon. De ehhez ám egy kis 
jó akarat s munkakedv is kell. 

Ugy látszik, a mi államférfiainkiiál 
éppen ezek hiányzanak s nzért — hogy 
ne legyek udvariatlan — pihennek a 
szó szoros értelmében. Miért? 

Nem igy a Nemzetiségiek, bámu-
latos munkát fejtenek  ki ezek. Nap nap 
után a sajtó egyébről nem értesít, mint 
hogy itt a románok, ott a szerbek, tótok, 
liorvátok ilyen és ilyen akcziót indí-
tottak ; szóval, dolgoznak a vezetők s 
mi a fő,  nem önczélból, nem hiúságból, 
hanem a faj  érdekében. 

Legközelebb a nemzetiségi klub 
tartott értekezletet, hol különösen a 
többségben levő román képviselők el-
határozták, hogy beszámoló beszédek-
kel és más népgyQlésekkel megkezdik 
az akcziót A Poporul Komán irja: a 
román nép képviselői, ugy amint elha-
tározták, ki fognak  menni a nép közé, 
liogy beszámoljanak eddig végzett mun-
kájukról, és hogy kikérjék a nép bele-
egyezését arra, hogy a harezot az ed-
diginél energikusabb eszközökkel vigyék 
ós végül, hogy meggyőződést szerezze-
nek arra nézve, hogy birják-e az egész 
román nép támogatását a jövőben foly-
tatandó küzdelemhez Milyen előrelátó, 

ügyes taktika! Csak igy lehet eredmé-
nyeket produkálni! 

A román akczió mellett uj szerb, 
pártalakulásról is hallunk. A Szrpszkt 
Glásja a- következőket irja: A magyar-
országi szerb népnek legyen uj szerb 
pártja még pedig uj alapon. Az uj ala-
pot uji megtaláltuk a demokrácziában. (?) 
Természetesen, az igazi lelvilágoaodott 
dumokrácziában. 

teuné, mint amilyenek Magyarország és 
Ausztria között levó közös ügyek. 

Ilyeu államfelforgató  czélok meg-
valósítása érdekében fejteuek  ki lázas 

^munkát a nemzetiségiek, —. magyarok 
pihennek. 

Ezért veszítünk miudeuuap vala-
mit, inig az elleneiuk nyernek. 

Mi vagyunk a legyőzöttek, ök a 
győztesek . . . 

A szerbek i-zélja egyébiránt a régi: 
az egységes magyar állum meggyengí-
tése, a magyar nemzet szétrepesztése. 
Erre vallanak az alábbi sorok: A de 
uiokráczia nem adja az államhatalom-
nak azt a jogot, hogy a népet arra 
kényszerítse, hogy az állami közegek 
kedvéért saját nyelvét elhanyagolja s 
azok nyelvét tunulja meg. Hogyan vol-
nánk akkor a népek jogaival, szabad-
ságával s hatalmával, hu igy volnánk? 
De it magyar politikai pártok között 
nincsen igazi demokrata párt. Vannak 
azonban magyar hazafiak,  akik igazi 
demokraták. Ilyenek Mocsári Lajos, 
Jáni és Píkler. Ezek mcgalkothutják az 
igazi magyar pártot! 

íme, micsoda jelszavak alatt moz-
golódnak a szerbek is. Ez egymagában 
is elég .volnu, hogy felriassza  vezér-
politikusainkat a mély letargiából. 

A szászok is akczióba léptek. A 
horvátokról talán jobb nem is beszélni! 
Supilóék bámulatos munkát fejtenek  Jô , 
A szó szoros értelmében lázítanak. Bízva 
munkájuk eddigi eredményében, már 
olyan követeléseket hangoztatnak, hogy 
hallatára az ember megborzad, l'j ki-
egyezést akaruak, mely — ellentétben 
az 1808. évi egyezménynyel, amely auto-
nómiát biztosított Horvátországnak éa 
közös ügyekben is nyelvi ós egyéb ki-
váltságokat a horvátoknuk — paritásos 
államiságot biztositauak Horvátország-
nak s a közös ügyeket mai jellegükből 
kivetkőztetve, olyan közös ügyekké 

A művészet népszerűsítése. 
Magyar festők  müvei Csíkszeredán. 

A magyar kulturáltak legszebb virága a 
művészet. Irodalmunk, zenénk, színészetünk is 
óriási léptekkel haladt előre az utolsó negyed-
század alatl, de képzőművészetünk határozot-
tan európai nívóra emelkedett s kiállja a ver-
senyt a művelt nyugat akármelyik nemzetének 
művészetével is. Még széditóbb lehetne azon-
ban ez a haladás, ha művészetünk közönsége 
nemcsak a legfelsőbb  tízezer arisztokratikus 
köreire szorítkoznék, hanem utat talalna a mü 
veit középosztály szélesebb rétegeibe is Ám 
a mütermekek horribilis ára elriasztja a közép-
osztályt a képvásárlásoktól s a kiállításokon 
amúgy is uehezen hozzáférhető  képek beszer-
zésével járó nehézségek és rengeteg költség 
arra szomja a még oly választékos ízlésű mű-
barátokat is, hogy szobáik falait  silány kül-
földi  olajnyomatokkal és más művészietlen 
reprodukciókkal éktcleuitsék el. 

10 visszás állapot más bajokat is idéz eló 
Modern liatal festőművészeink  mind nagyobb 
arányokat öltő művészeti produkcióju nem talál 
piacot és igy inuukáikat nem értékesíthetvén, 
nélkülözik azokat az anyagi feltételeket,  melyek 
nelklil a legnagyobb tehetség nem fejlődhetik. 
Közönség és művészet igy egymástól távol élvén 
s minden egymásra utaltságuk mellett sem 
találhatván meg egymást, nem fejlődhetik 
kellőkép a inüizlés, nem találhat támogatásra 
a fiatalabb  festőueiuzedék  s nem juthat olcsó 
de a mellett igazi műtermékekhez a közönség. 

11 hiáuyokon segíteni, a művészeket és a 
közönséget közelebb lioz.ii egymáshoz, az olcsó, 
de artisztikus műtermékeknek minél szélesebb 
néprétegeket meghódítani! — ez a legújabb 
művészeti vállalkozás u Magyar Művészet Mű-
kereskedés célja s egyben programmja Művé-
szeti, kulturális, hazafias  es egyben szociális 
programra ez, melynek megvalósítása a lehető 

legegyszerűbb. Klsó sorban kl kell Bzoritanl 
azokat a silány külföldi  olajnyomatokat és 
művészietlen reprodukciókat, melyekórt annyi 
magyar pénz vándorol külföldre  B ugyanilyen 
mérsékelt áron kizárólag magyar festők  ere-
deti olajfestményeit  kell bevinni a közönség 
közé. A magyar művészet népszerűsítésének, 
a modern fiatal  festőművészek  támogatásának 
a műizlés fejlesztésének  és a magyar lakás 
művészi feldíszítésének  ez az egyetlen utja. 

Örömmel érteslilűnk arról, hogy legkö-
zelebb a Magyar Művészet MükereBkedés váro-
sunkban rendezi tárlatát. Amidón tehát ezen 
nagyjelentőségű kulturális eseményre t. olva-
sóink figyelmét  már eleve ia felhívjuk,  egyút-
tal rámutatunk azon körülményre, hogy a vál-
lalat legtehetségesebb fiatal  festőművészeink 
legkiválóbb alkotásait állítja ki ugy, hogy 
közönségünk legmesszebbmenő Ízlését íb kifogja 
elégíteni. 

A tárlat rendezésére városunkba érkeztek 
a vállalat ügyvezető titkára SchiilTner Béla és 
tuütárosa Színes Elemér festőművész. 

Hisszük, hogy városunk intelligens közön-
sége megérti a festőművészek  nehéz küzdel-
mét, mit a vidéki publikum közönyével, a 
fővárosi  olajnyomatokat terjesztő cégek konku-
renciájával kellet évek óta folytatniok.  Megérti 
a képzőművészet decentralizációjának szüksé-
gét, a lelkes agitatió nemes intencióit éa min-
den erejével azon lesz, hogy sikerüljön a mű-
vészi célok szolgálatába szegődött intéztézmény 
minden fáradozása,  kísérlete törekvése, mun-
kája, amit a magyar képzőművészet megisme-
rése, terjesztése érdekében folytat. 

Értesítők. 
i. 

A esiksomlyói róm. kath. főgimnázium 
1907—!K)8 tanévi működéséről szóló értesítőt 
az igazgatóság közli. 

Szlávik Ferenc tanár rövid bevezetés után 
egy csiksoinlyói iskolai drámát közöl, amelyet 
Szentes Regináin Szent Ferenc-rendi szerzetes 
irt és 1780-ban adatott eló tanítványaival. A 
darab már azért is érdekes, mivel magyar tár-
gyat dolgoz fel,  amint maga a darab cime is 
mutatja. Zapolya János és Bebek Imre Magyar 
Lajos Király Fővezéreinek az irigy háborúk 
közepette is ki tetszet ártatlanságok és Orosz 
országon nem igaz jusson uralkodó Pogány 
Tuardius-Vezér ellen tett gyózedélmek. A da-
rab tárgya röviden a következő: Lajos király 
háborút indit Tuardiua ellen, aki Oroszország 
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iii. 
Itt vagyunk a barlane előtt; innen viszik 

a szegény betegeket a boldogságos szűz Mária 
által adott csodás viz részére készített fürdő-
házba. Minden egyes betegnek van valakije, 
de ha nem volna, kegyelem számban megy, 
hn egy beteget oda a Betszaida tóba vihet. 
Az ájtatoskodók közül férfiak  és nők, púpok 
és főrangú  urak szívesen emelik föl  a beteg 
kocsijának rndját, a bénának, mankóját, hogy 
a kijelölt időben segítsék őket a fürdóházhoz 

Ott mindenki érzi, hogy a beteg legnyo-
morultabb testvére az egészségesnek, akin 
minden kitelhető módon segíteni kell. A krisz-
tusi szeretet és testvériség itt valóban megta-
Jálható a maga egyszerűségében. 

A fürdőházak  bevannak kerítve rácscsal 
Ezen rács körül rendesen igen sokan vannak 
és szemlélik a bevitt beteget, hogy csak-
ugyan élő tanuk lehessenek, ha esetleg meg-
gyógyul a csodálatos vízben. 

Sokszor megtörténik ugyanis, hogy akit 
két-három ember tudott csak beszállítani a 
vízbe, az a saját erejével, teljesen meggyó-
gyulva a saját lábán, épen és egészségesen 
jön ki onnan. Ekkor aztán megrendítő öröm-
ben zug fel  a tömeg lelkesedése, mely az ege-
ket éri. A uép lelkesedésénél csak a meggyó-
gyult örömo nagyobb és elragadóbb. 

A szentviz helyiségével átellenben a temp-
lomtól balra van az orvosok hivatalos irodája, 
ahová minden egyes beteget elvisznek mikor 
Lourdesbe jön, hogy megvizsgálhassák és beteg-
ségéről kiállíthassák a hivatalos bizonyítványt. 
Ugyancsak ezen orvosok vizsgálják meg gyó-
gyulás esetén is az illetőt, hpgy ók ismét hi-
vatalosan állapítsák meg a beteg teljes meg-

gyógyulását. Lourdesbeu minden ámítás, szug-
gerálás, vagy csalás ki van zárva. Mert vagy 
nem gyógyult meg teljesen a beteg és akkor 
semmi módon, semmi áron nem állíthatnak ki 
bizonyítványt, vagy meggyógyult és akkor 
kénytelen kiadni a saját meggyőződése szerint 
a hivatalos tanuságtételt, miuden egyes és 
más vallású orvosnak. 

Egyébként u lourdesi orvosok bizonyít-
ványát bárhol, bármely orvos megcáfolhatná 
és bizonyosan meg is cáfolná,  ha lehetséges 
volna. Különösen ma, mikor a kath. vallás 
ellenei minden lehető módon azt akarják ki-
mutatni, hogy a kath. anyaszentegyház nem 
felel  meg többé a modern kulturánuk, előkelő 
műveltségnek, társadalmi és egyéui felfogásnak: 
mi sem volna jobb ezen emberek részére, 
mint rámutatni arra, miképpen igyekeznek rá-
Bzedni a papok esetleg n szerintök lekenyere-
zett orvosok ilyen módon a szegény emberi-
séget, de ilyeu nem lehetséges. 

Már évekkel ezelőtt a hires Lassere Hen-
rik köuyvébeu elbeszélt csodák megcáfolására 
felszállították  a világ orvosait, sót egy bizo-
nyos Artúr E. nevű előkelő francia  lă.OOO K. 
összeget ajánlót fel  annak, aki megtud komoly 
alapossággal cáfolni  csak egyet is azon csodák 
közül, amelyeket Lassere Lourdesről írt híres 
könyveiben historiailag elmondott; de a pályá-
zat hirdetés ez ideig meddő maradt. 

Lassere világhírű munkája után sok más 
csoda ismétlődött Lourdesbun és a világban 
mindenütt, akik a lourdi Szűz Máriában erős 
hittel, bizalommal használták a lourdi vizet, 
mely különös erőt a Szent Szűz kérésére Isten-
től kapta. 

A lourdi csodáknál megáll az ember eaze. 
Lourdesben vagy hívövé lesz az ember, vagy 
ugy jár, mint teljesen, mint a zsidó főpapok 
és farizeusok.  Krisztus Urunk idejében, akik 
látták ai Üdvözítő csodáit, de bűnös megátal-
kodottságukban megrögzöttek ördögi tagadá-

sukban és mindent konokul tagadtak és félre-
magyaráztak. De a kiben van jó akarat s nem 
zárkózik el teljesen a hit s a kegyelem elől, 
azt megrázza az, amit Lourdcsban lát és ta-
pasztal. Lourdesben, vagy hivő lélekké lesz az 
ember, vagy ürdögi gonosszá, akiuek még az 
élő Isten se számit, mert még annak sem hisz, 
— aunuk is ellene mond. 

Sokan hitetlenül meiitek Lourdba, tisztán 
emberi kíváncsiságból s mint buzgó hivők tá-
voztak onnan boldogu1. 

Mikor én 1904-ben Lourdban voltain, 
augusztus 30-áu három csoda törtéut s ezek 
közül egyik boldog beteg kolozsvári nő, tehát 
minket erdélyieket különösön érdeklő társunk 
volt. Elmondom ez esetet azért, mert ó ma is 
él Kolozsvárt s inéltáu hivatkozom rá, mint 
tanura. 

L'. i. Mikor augusztus 22-én Bécsben 
útra készen voltunk, azt mondja nekem 
Skarda prépost ur; „Székely bácsi! Van itt 
köztünk egy erdélyi uó utastársunk, aki alig 
hiszem, hogy kibírja a hosszú utat. mert mind-
untalan az ájulás stadiumába van és nincs 
senkije". 

Érdeklődni kezdettünk utánna s kérdezős-
ködtünk közben, hogy mi történik a szegény 
beteg utas társunkkal, amíg szerencsésen 
megerkeztünk Lourdba. Itt ki-ki a maga szál-
lásara vonult s elfeledni  látszottunk betegün-
ket. Elvégeztük zarándok célunkat s visszafelé 
tartunk Zürich felé.  Itt pihenő napunk lévén, 
mi papok miséztüuk, » hivek áldoztak. A reg-
gelinél azt mondja Skarda prépost ur: »Uraim! 
Nagy dolog történt velünk a boldogságos Szűz 
meggyógyította azt a szegény beteg asszonyt, 
aki oly nagy betegen jött velünk Lourdba. Ma 
gyóntató atyjának gyónáson kívül vallotta be 
s felhatalmazta,  hogy tovább mondhatja". Ed-
dig a prépost szavai, most jön a kolozsvári 
boldog asszony. 

Uraim! „A kolozsvári orvosok egyhan-
gúlag lemondottak rólam, hogy bajomon nem 
segíthetnek, menthetetlen az én életem; de én 
bíztam egy más orvosban s nz ó assistenBében, 
Máriában. Krós volt a hitem éa nagyobb a re-
ményem, hogy ha én Lourdba mehetnék, ott 
meggyógyulok. Szegény vagyok, de mégis ki-
eszközölte Mária uz én jó férjemtől,  hogy elbo-
csátott Lourdba 

Lourdba való megérkezésünk után más-
nap szent gyónás és áldozás után megfüröd-
tem s mikor harmadik nap a legerősebb biza-
lommal kérem a szent Szüzet, egy édes gyön-
géd női hangot hallok, mely igy szól hozzám; 
„Leányom I meggyógyultál!" b en attól a perctől 
kezdve ma negyedik napja annak, semmi fáj-
dalmat nem éreztem. Egészen ujjá alakultam, 
erősödöm éa vidám vagyok, aki annyit Bírtam; 
nem mertem eddig Senkinek szóllani, nem 
mintha kételkedtem volna a velem történt 
csodás gyógyulás valóságán, de örömemet fér-
jemmel akartam közölni, hogy együtt köszön-
jük meg Máriának azon képe előtt, mely annyit 
könnyezett Mikolában; de tovább nem tudtam 
hallgatni, mert kitört belőlem az öröm és hála 
is, igy mondtam meg gyóntatómnak". 

Eddig a nő előadása. Aztán elmentünk, 
kiki a hazájába, B talán más nem gondolt vele, 
de én nekem sokszor jutott eszembe, hogy 
mennyire szeretném tudni azon nő sorsát s 
most Mária megismertetett vele pünkösd ün-
nepén. 

Ott volt Kolozsvárról o .Szent Bonaven-
tura könyvnyomda" főintézője  s elmondja, hogy 
van Kolozsvárt egy nő, aki Lourdban meggyó-
gyult. Kapva kapok az alkalmon: lázas segít-
séggel kérdezősködöm utánna, aki most is itt 
volt, de már haza utazott s elbeszéli vele kö-
rülményeit, aki azután megbízott és legbuagóbb 
agitátor Kolozsvárt a Szűz Mária kultusz körlll 
és llferáns  Lourd felé. 



Juli . c s í k i l a p o k . . 

trónját bitorolja s nem akarja elismerni Lajos 
Jussát Oroszország trónjához. A fővárost  ostro-
molják. Lajos király Zapolyát és Bebeket ne-
vezi ki fővezérekké.  Bzétsi és Gileti irigysé-
gükben Zapolya és Bebek ellen törnek s azzal 
gyanúsítják őket, hogy Tuardius szövetségesei. 
A hamisság kiderül, Zapolya és Bebek elve-
szik jutalmukat, Szétsi és Gileti megbünteté-
süket. A háború szerencsésen végződik. A da-
rab alapeszméje az, hogy aki másnak a vesz-
tét ohajţja éa irigységtől becsülete s élete 
ellen tör, elveszi a maga méltó jutalmát. A 
darab szereplő személyei történeti nevek, de 
maga az esemény nem történeti tény. 

A tanári testületnek az igazgatón kívül 
a rendes tárgyak tanítására 14 tagja van, akik 
közül 12 rendes, 2 pedig helyettes tanár. Be-
járó óraadótanár kettő volt. 

A rendes tárgyakból elvégzett tananyag 
felsorolása  után a rondkivllli tárgyak tananya-
gát közlik. A mult évben csak éneket, zenét 
és mllvészi rajzot tanultak, mint rendkívüli 
tárgyat. Megszllnt az előző évet tekintve a 
francia  nyelv és gyorsírás tanítása. Szép ered-
ményt értek el a céllövés gyakorlásában. A 
céllövés és katonai szabadgyakorlatok oktatá-
sában a VII. és VIII. o.-ból 32 tanuló része-
sült. A vezető az egyik tanár volt. A kikép-
zést négy őrmester végezte egy tiszt vezetése 
mellett. Az elért eredményt nagyon szépnek 
mondhatjuk. 

A magyar nyelv és görögpótló irodalmi 
dolgozatok címének felsorolása  után a könyv-
tárak éa szertárak gyarapodásáról szóló elszá-
molás következik. 

A tanári könyvtár vétel és ajándék utján 
130 darabbal 15C kötetben és 49 füzetben  gya-
rapodot. A gyarapodás értéke 1155 korona. 
Az ifjúsági  könyvtár gyarapodása 240 darab 
298 korona értékben. Az ifjúság  a könyvtárból 
olvasás végett kivett 2145 milvet 2247 kötet-
ben. Az olvasmányok száma arányosan oszlik 
meg az egyes osztályok népessége szerint. A 
legtöbbet kölcsönöztek ki a IV. osztályosok: 
52-en 534 müvet s legkevesebbet az I. osz-
tályosok : 52-en 180 müvet. A kölcsönkönyvtár 
esak 2 művel gyarapodott 5 korona értékben. 
A könyvtár vagyona könyvekben és pénzben 
7024 korona. 

A szertárak közül a legnagyobb gyara-
podást a természettani szertár mutatja. U. i. 
256 darabbal gyarapodott 1159 korona érték-
ben. A történelmi és földrajzi  szertár 3 tér-
képpel gyarapodott 64 korona értékben. A ter-
mészetrajzi szertárnál gyarapodás nem volt. 
Az érem- és régiségtár a mult tanévben is 
több régi pénzzel gyarapodott ajándék utján. 
A rajzszertár gyarapodása 23 drb 97 korona 
értékben. 

A különböző egyesületek a mult évben 
Is élénk munkásságot fejtettek  ki. A Mária 
Társulatot Kés János hittanár vezette. A tagok 
száma csekély volt (15)j aminek oka, hogy már 
régen nem volt tagfelvétel.  Összesen négy ma-
gisztrátust ülést tartottak, amelyeken a társu-
lat ügyeit beszélték meg. Megalakították a ki-
sebbek (I—III. o.) kongregációját is, amely 
külön tartotta összejöveteleit Az erdélyi püs-
pök a nagyok kongregációjának egy szép moii-
stráneiát ajándékozott A társulat működése 
nagyban hozzájárult a hitélet fellendítésére  és 
megerősítésére. 

Az önképzőkörnek 77 tagja volt, 37 ren-
des éB 40 rendkívüli. Az alakuló gyűlésen kí-
vül volt 2 rendkívüli, 11 rendes, 2 disz- és 
2 nyilvános gyűlése. A gyűléseken megbírál-
ták a beérkezett műveket, Bzavaltak, szabad-
előadást tartottak stb. Szavalat 111, Bzabad-
előadás 3 volt. A beérkezett 94 dolgozat kö-
zül 50 értekezés, 27 vers, 4 fordítás  és 13 
elbeszélés volt. A kör diszgyülés keretében 
megünnepelte október 6-át és március 15-ét 
A kör 15 pályatételt tűzött ki, amelyre 25 dol-
gozat érkezett be. Jutalmazásra a következők 
adakoztak a kör részére: dr Balló István tan-
felügyelő,  dr Csedó András ügyvéd, a csík-
szeredai keddi asztaltársaság, Pálffy  András 
köljegyző, Eróss Aózsef  tanár 20—20 koronát. 
Kassai Lajos tanár 26 koronát, <1 r Darugus 
András ügyvédjelölt, Csató János és Kés János 
tanár 10—10 koronát, dr Dobos Ferenc tanár 
12 koronát és Iványi Antal tanár 5 koronát. 
A kör maga jutalmazásra a saját vagyonából 
40 koronát fordított,  A kör vagyona 190 kor. 
Vezetője Stoiber tanár volt 

A Kiránduló Egyesületnek 15 tiszteletbeli, 
13 alapitó és 48 rendes tagja volt Vezetője 
dr Dobos Ferenc tanár. Szeptember hó 30-án 
5 tanár vezetésével 31 tanuló megtekintette 
a sepsiszentgyörgyi székely kiállítást s e város 
nevezetesebb épületeit B gyárait A VI. o. ta-
nulói geologial tanulmányaik gyarapítása vé-
gett 2 tanár vezetésével megtekintették a torjai 
barlangot s a Szent Anna tavát. Az egyesület 
vagyona 4276 korona. (Folytatjuk) 

Tanítók közgyűlése. 
a. 

Elnök bejelenti, hogy a szövetségi közgyű-
lésre érkezők részére kedvezményes vasúti jegye-
ket eszközölt ki. Azt is jelenti, hogy egy kikül-
dött bizottság megkészítette a tantervet 
tanítás osztatlan iskola részére. 

Dr. Balló István csodálkozik azon, liogy tan-
tervet Maziteaak, amikor i püspöki kar készített 

egy-egy 

egyet a kath. iskolák részére liHlő-ben s azt a 
miniszteri uni is elfogadta.  Kz s tanterv kötelező 
minden kath. iskolára nézve. Figyelmükbe ajánlja 
az állami tantervet és sz ahhoz készült utasításo-
kat is, mert az utóbbi nélkül a püspöki tauterv 
nehezen érthető meg. Behatóan kell ezeket tanul-
mányozni, ha azt akarják, hogy nevelő-oktatói eljá-
rásuk eredményes legyen. Azt is ajánlja, hogy rsak 
oly tankönyveket használjanak, amelyek az uj tan-
tervnek megfelelnek,  mivel enélkül a kitűzött célt 

nemzeti szellem fejlesztését  nehezen fogják  elér-
hetni. húzás .János, mint a tantervkészítés eszmé-
jének felvetője  felvilágosítást  sd eljárnsuk módjára 
nézve. Tévedés volna azt hinni, hogy ők vtdami 

püspöki tantervvel ellenkezőt csináltak volna. 
Munkájuk nem cgyébb, mint részletezése a püspöki 
tantervnek megállapítva, hogy minden tárgyból he-
tenkint mily anyagot kell tanítania a tanítónak. Az 
utasítások alapján készültek s főleg  az osztatlan 
iskoláknt tartották szem előtt. Páll Albert az elne-
vezésben találja a hibát, inért uem tanterv, hanem 
tanmenet készülésről volt szó. l>r. Balló István n 
felvilágosítás  után örömét lejezi ki, hogy ily irányú 
működést fejtettek  ki. Kömény Gyula rámutat egy-
pár hibára, ami a püspöki tantervbe van. Ijatţ 
Kálmán szerint az állami tauterv és utasítások u 
tanítóknak a legerősebb táppontja. Szász Károly 
óhajtja, bog)'  állami tantervvel és utasításokkal 
minden tanító megismerkedjék. Emss József  meg-
jegyzi, ho£>- uz állami tantervben kiadott utnsitá-
sok figyelmen  kívül hagyják a keresztény szelle-
met, azért csakis a püspöki tantervet kell szem 
előtt tartani. Kínok megjegyzi, hogy az nagyon 
természete*. hogy a püspöki tanterv az államival 
kapcsolutos, ez utóbbi azouban mindenféle  iskola 
számára készült. Kzért a püspöki tanterv inkább 
szolgálja a kath. iskolák érdekeit. l.eliet azonban 
tanulmányozni az államit is. 

Eluök n száinndások megvizsgálására Szabó 
Sándor elnöklete alott. Fercnez Józsefet  és Tódor 
Istvánt küldi ki. 

Ezután Páll Albert felolvassa  dr Kóródy Péter 
,Az 1ÍMI7. évi XXVII. t.-r. végrehajtása" 
nagy alupossággal és részletességgel megírt tanul-
mányát. A közgyűlés szerzőnek köszönetét fejezi 
ki tanulságos tauulmányáért. 

A második felolvasó  (iái Sándor oroszhegyi 
tanító volt. uki ,A tauitói uyugdiji törvény revi-
zióju* cimcn tartott magas tartalmas felolvasást, 
amelyuek befejeztével  a következő határozati javas-
latokat teijesztettc elfogadás  végett a közgyűlés 
elé: 1. Minden okleveles tanító működése megkez-
dése napjától vétessék fel  u nyugdij intézet tngjai 
közé. 2. Minden tuuitó Hő évi szolgálat utáu tel-
jes fizetéssel  uyugjdijbu mehessen. 3. Az 5 évnél 
kevesebb szolgálat utáu is teljes munkaképtelenség 
vagy testi-lelki elnyomorodás esetén, ha gondozója 
kapja fizetésének  4l)u/o-át, gondozója hiányában 
helyeztessék az állam költségén emelendő men-
házba. 4. Az 1H7II. éve előtt nlkalmnznsha volt 
tuuitó őszes szolgálati idiye nyugdíjazáskor be-
szúinitassék. 5. A nem állami tanítók nyugdija nz 
uliului tanítókéval egyenlősittessék. li. A kántori 
fizetés  is a kántor-tanítóknál a rendes tauitói fize-
tés teljes összegén kiviil bár (iOO koronáig lietu-
dassék a nyugdíjba, vagy az egyházi hatóságok 
külön kántori nyugdíjalap létesitésére köteleztesse-
nek álamsegéllyel. 7. A tauitói pályát megszakított 
de később visszntért tanítóknak a megszukítás 
előtti idő szolgálnti idejökbe beszámitussék. K. A 
fizetés  emelkedés különbözete után kivetett iíl)°/o, 
B0°/t-ra szi'illíttassék le és u régebbi tanítók által 
belizetett kiUönbözet a következő illetékekbe szüiui-
tassanak be. 0. A 300000 koroua évi nyugdíjpénz-
tári állámsegély lOIMHiUO korouáru emeltessék. 10. 
Az özvegyi Begélypénz ö évnél kevesebb szolgálat 
után is 4o°/o-ban megndassék, akár.működés, akár 
nyugdijazás állapotban történt a házasság kivéve, 
ha a nő beteg férjével  nem keresztényi módon bánt. 
vagy oka a halálnak. 11. A fegyelmi  uton elmoz-
dított tanitóndk neje ellátást kapjon, gyermekei 
pedig a tanítói árvaliázbu helyeztessenek, ha a nő 

gyermekei nem részesek a fegyelmi  alapját 
képező elmozdító oknak. 12. A család hátrahagyása 
nélkül elhalt tanitó támaszára voltak szorulva. 13. 
A félárvák  lejenként az anyát illető Begélypéuznck 
','o-oda helyett '/,-ét élvezzék. Az oly árva, uki 
középiskolába, vagy szakiskolába jár 50 korona 
uevelési pótlékban részesüljön. 14. Az árvák gyám-
pénze tekintet nélkül a nemre nagykorúságukig 
adassék, ha megélhetésiik céljából szükségük vun 
rá. 15. A nyugdíjalapból az orra jogosult tanító 
nak v. tanítónőnek temetési költségéül II havi fize-
tésnek megfelelő  összeg adassék ; a nyugdijt, segély, 
yagy gyámpénzt élvezőnek halála esetén 3 havi 
járulék. Ifi.  A nyugdijkezelő bizottságbau az ország 
különböző iskoláinak tanítói számarányához képest 
a kath. tanitók is megfelelően  képviseltetést nyer-
jenek. 17. Az 1H75. évi nyugdíjtörvény '2H g-ának 
azon intézkedése, liogy a tuuitó nyugdíjazásakor a 
nyert nyugdíj 2o/a-át a nyugdíjalapba visszafizesse, 
törlendő. 1H. A tanitó bármely nyugdijsérelmével a 
közigazgatási bírósághoz fellebbezhessen.  A köz-
gyűlés Imre János, Búzás János, Füstös Sándor, 
dr Balló István, l'áll Albert, Péter Sándor és Bara-
bás Iţajiuond stb. felszólalása  után a javaslatokat 
elfogadja.  Pi'dl Albert óhajtandónak tartja, hogy 
máskor az ily határozati inditványok valamely lap-
ban közültessenek, hogy inindeukinek módjában 
legyen még a gyűlés előtt megfontolni  azokat 

Végül Both Ferencz azárhegyi tanitó olva-
sott tel „A kézimunka oktatás" czimen. Felolva-
sásának czélja a kézimunka tanítás iránt az ér-
deklődést felkelteni  Itöviden ismerteti a kézimunka 
tanítás történetét Az oktatás czélja, hogy a ta-
nuló kézügyességre tegyen szert S legfőbb 
értéke, hogy a növendék hozzászokik a munkához. 
Szól továbbá a kézimunka anyagáról, az oktatás 

módjáról, a költségek fedezéséről  stb. Végül 
lelkes szavakkal ujiuilja s kézimunka tanitás 
felkarolását,  amelynek számos előnyét is fel-
sorolja. — Dr. Balló István felhívja  a tanitók 
figyelmét  arra a kézimnnka tanfolyamra,  amely 
Csíkszeredában ang. 1- 2H. napjain lesz. A nép-
nevelésben n kézimunka tanításával szép ered-
ményt lehet elérni. Hozzászólott még a kérdéshez 
Xántus Elek is, néhány talpraesett megjegyzést téve. 

Pánczél József  gelcnczei tanitó felolvasása, 
inivel a megjelenésben akadályozva volt, elmaradt. 

Az elnökjelölő bízottságba Szabó Sándor, 
Tódor István, és Matskássy József  küldettek ki. 

A számvizsgáló bizottság előterjeszti jelen-
tését s miután bizonyos formahibák  merültek fel, 
a felinentvényt  többek hozzászólása után a köz-
gyűlés csak feltételesen  adju meg. 

Kimondja a közgyűlés, hogy- a tsgdij-liátni-
lékosokról kimutatást készít s a liátrulékdijakat 
felhajtatja. 

Az indítványok során elnöklő alelnök indít-
ványozza, hogy adjon ki az egyesület egy havi 
folyóiratot,  melyben nz egyesület munkálkodását, 
a felolvasásokat  ismertetnék, illetve közölnék. A 
.közgyűlés sz indítványt többek hozzászólása után 
pártolólug elfogadja  s kimondja, hogy bővebb meg-
vitatás ezéljából ez egyes kerületi körök elé ter-
jeszti. 

Szabó Sándor a kántori nyugdij körül fel-
merült, uz öreg kántorokat súlyosan érintő sére-
rclemiől tesz említést s indítványozza, hogy ezen 
ügyben a szövetség írjon fel  uz erdélyi püspök-
höz. Többek hozzászólása után a felirat  megszer-
kesztésével indítványozót bizzn meg a közgyűlés. 

(•yörbiró Istváu indítványozza, kéressék fel 
az erdélyi püspök, hogy kötelezze a tanítókat, 
hogy vegyék ki részüket az iskolán kívüli okta-
tásban s fejtsenek  ki nagyobb szociális tevékeny-
séget, igy pl. alakítsanak gazdaköröket. Ibgyasz. 
tási szövetkezeteket, olvasóköröket stb. Péter Sán-
dor ellene van az inditványnak, mivel ilyen te-
kintetben nein lehet rendeleteket adui ki, mivel a 
tanitó eddig is teljesítette kötelességét ily irány-
ban is, amennyiben ideje engedte. ]>l'. Fejéi* (ierő 
inkább szeretné, ha n tunitó u kulturális s nem a 
gazdusúgi téren vállalna vezető szerepet. Végül a 
közgyűlés kimondja, hogy az ily iráuyu működés 
elrendelése szükségtelen, mivel a tanitók amúgy 
is elég tevékenységet lejtenek ki az iskolán kí-
vüli oktatásban s a szocziális kérdések megoldá-
sában is. 

Elnök kéri u közgyűlést, hatalmazza fel, 
hogy az enlélyi püspök uliiak köszönetét lejezze 
nzoii szívességéit, hogy a közgyűlés minden tagját, 
vendégeid látta el. Egyhangúlag elfogadják. 

Felolvassák Imets K. Jákó elnök lemondá-
sát. Búzás Jáuos ajánlja, liogy a felhozott  okokra 
való tekintettel fogadják  cl a lemondást. Egyút-
tal fejezzék  ki iránta háhirt köszönetüket Uw/.gú 
működéséért. Négy évtized óta munkálkodik a nép-
nevelés emelése érdekében s különösen a székely 
népnevclést támogatta, irányította Csiksomlyóról 
való eltúvozásu utáu is.. Ajánlja, hogy a közgyű-
lés tiszteletének kifejezéseképen  válaszsza meg 
tiszteletbeli elnökének. A közgyűlés nagy lelkese-
dés közt elhatározza, hogy linets F. Jákó eddigi 
elnökéuek buzgó és fáradhatatlan  működéséért kö-
szönetet szavaz és tiszteletbeli elnökké választja n:eg. 

Az elnökjelölő bizottság elnöknek Péter Já-
nost, alelnöknek dr. Fejér tiulut. választmányi 
tagnak ltiszner Ödönt jelöli. Egyliniigulng meg-
választják őket. 

A kath. segítő bizottsági gyűlésen az erdély-
részi róm. kath tanítókat Szú*/. Károly gyulafehér-
vári tanitó lögju képviselni. 

Ezzel a közgyűlés véget ért KgO. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanári kinevezés. Az erdélyi róm 

kath. státus igazgató-tanácsa folyó  évi julius 
hó 14-én tartott ülésén dr Dobos Ferenc csik-
somlyói tanárt Székelyudvarhelyre shatolykai 
l'app András székelyudvarhelyi tanárt pedig 
Csiksomlyóra áthelyezte. 

— Pnmioia Cstksomlyón. E hó 19-én 
a csiksomlyói plébániai templomban mutatta 
be elsó szeutmíse-áldozatát Nagy Béla, a bécsi 
I'ázmáneum kiváló növendéke. Az Uuuepi be-
szédet Takács Mihály kocséri (Pestm.) esperes-
plébános mondotta. Az ujinisés manuduklura 
Bálinth Lajos eaperes-plebános volt A szent 
ténykedés elvégzese után Bálinth Lajos espercs-
plebánosuál szeretet lakoma volt 

— Egyházi klneveaések. Gróf  Majláth 
G. Károly, Gábosi Dénest Csikdelnére, Gáspár 
Jánost Gyergyóujfaluba  és Gegó Simont Gyi-
mesfelsőlokra  lelkésszé, Csányi Kálmánt Gyer-
gyószentiniklósra, Hollanda Jánost üsiksomlyóra 
és Gáspár Bélát Tusnádra Begédlelkésszé ki-
nevezte. 

— Egy székely szobrász sikere. A 
napokban leplezték le Vasila Laska hírneves 
román államféifi  szobrát Bukarestben. A bronzba 
öntött életnagyságú szobrot Horváth Géza fiatal 
székely szobrász készítette. A flatai  művész 
sok reményre jogosít, akit nálun i is a Kossuth 
és legutóbb a Bartba Miklós-szoborpályázato-
kon kitüntetésben részesítettek. 

— Kaküvő. Máthé József  borszéki bir-
tokos augusztus hó 3-án tarţja esküvőjét Bajkó 
Karolinával a BorszékfUrdói  róm. kath. temp-
lomban. 

— Dr Nagy György a csikszentmártoni 
kerület országgyűlési képviselője folyó  évi 
augusztus hó 77 B és 9 én fogja  beszámolóját 
választói előtt megtartani. 

— Kinevezés. KáUay Ubul Csikvárme-
gye főispánja  Nagy Károlyt vármegyei köz-
ponti, Csiszér Károlyt pedig kászon-alcsiki Já-
rási dijnokokká nevezte ki. 

— Halálozás. Lehner Vencel cBikrákosi 
nyug. postamester folyó  hó 18-án, 79 éveB 
korában meghalt 

— Pap búcsúzás Gylmesfelsőlokon. 
Folyó hó 19-én Gáboai Dénes gyimesfelsóloki 
lelkésznek az ó jó barátai a Dobál-féle  szállo-
dában igen szépen sikerült bucsuestélyt ren-
deztek, melyen nők és férfiak  26 on vettek 
részt Az ízletes és gazdag vacsora ellogynsz-
tása után körülbelül 10 órakor a vigtáreaság 
táncra perdült, amely hajualhasadtáíg tartott. 
Nem hiányzott a szebbnél-szebb pohárköszöntő 
sem, mert 22 felköszöntő  hangzott el. melyek 
mindenike Gábosi Dénesnek buzgó munkálko-
dását méltatta, mert jó szívvel és páratlanul 
kedves modorával nemcsak híveinek B jó ba-
rátainak, hanem az e géBZ vármegyének tetszé-
sét megnyerte. Adja isten, hogy ezen valóban 
jobb sorsra érdemes fiatal  plébános, uj állo-
más helyén Deluén oly fényesen  beváljon, mint 
Gyimesfelsólokon. 

— Lelkigyakorlatok Csiltaomlyón. 
A papok lelkigyakorlata e hó 7—10. napjain 
volt, amelyen megyénkből a következők vol-
tak jelen: a) Lelkészek: 1. Albert Zsigmond 
iKószonjakabfalva),  Antal József  (Csikmenasági, 
Balló János (Csikmadaras), Bajna Ferenc (Csík-
csatószeg i, Bálinth Lajos esperes iCsiksomlyó), 
Bartha Ferenc iKászonujfalu),  Fáraó Simon 
alesperes (Szépviz), Fekete Imre (Csikrákos), 
Gábosi Dénes (Gyimesfelsólok),  Gál Elek iTus-
nádfűrdó),  Hadnagy János (Csikszentlélek), 
Hosszú Ferenc esperes (Csikszentkirály), Incze 
Domokos (Csikszentgyörgy), Kádár József  (Csik-
mindszent), Koncz István (Csiktusnád), Kóródi 
Mihály iCsikszentmiklós), Kaszás Mihály (Szép-
viz), Kórösy Géza iCsiktaplocza), Lőriucz Sán-
lor (Csikszentimre), Lukács Vilmos (Csikszent-
domokos), Nagy Antal (Csikszentmárton). Szi-
geti Gyula (Csíkszeredai. Vilmán Géza (Csik-
szenttamás) és Zouda Vince (Gyergj ótokeró-
patak. h) Segédlelkészek : AudaGéza (Gyergyó-
ditró), András József  (Csikrákos), Antal József 
(Csikszentgyörgy), Fülöp János (Csíkszereda), 
Gál Tamás i.Gyergyóalfalu),  György Gábor 
(Csiktusnád), Kakucs Ferenc iGyergyócsoma-
falva),  Lakatos Gáspár (CsikRzentdomokos), 
Merza István (Gyergyóremete), Pál Dénes 
iGyergyószentmiklós) ós Péter János (Gyergyó-
szentmiklósj. c; Csató János, Eróss József  éB 
Kassai Lajos főgimn.  tanárok. Karácsony József 
képezdei igazgató. Kovács Audrás képezdei 
tanár és Tima Dénes Szent Ferenc-rendi szer-
zetes Csiksomlyóról. A tanitók és tanárok lelki-
gyakorlata e hó 14 —18. napjain volt, amelyen 
megyénkből a következők jeleutek meg. Amb-
rus Ferenc (Csikcsobotfalva),  Antal János (Csik-
somlyói, Ádám József  (Gyergyóditrói, Bakó 
Albert iCsikmennság), Bakó Tamás (Baláu-
bánya), Balló Imre (Csikszentimre), Barabás 
Kajmond (Gyergyódítró), Bartha István (Szép-
viz), Both Ferenc (Gyergyószárhegy). Biró 
József  (Delne), Búzás JáuoB (Csiktaplocza), 
Csiszér Pető (Cs -somlyó), Csoboth Jenő i Kászon-
ujfalu),  Domokos János iCsikazentmiklós), Fe-
renczy János (Csikszenttamás), Ferencz József 
(Csikjenőfalva),  Fodor Gáspár (Madéfalva),  Gál 
Márton (Csikdánfalva),  Gergely József  (Csík 
szentsimon), Gyöigy Lázár (Csikcsomortán), 
Györké Árpád (Csikszentgyörgy i, Horváth Mi-
hály (Gyergyóalfalu),  Hozó Pál (Csikszentmár-
ton), Imets Mózes (Csikcsicsó), lmreh János 
(CBiktaplocza), Kabdebó Kálmán.Gyergyóalfalu) 
Kristó István (Csikszentkirály), László Antal 
(Gyergyóujfalu),  László Péter (Delne), Márkos 
Sándor (Csikszentlélek), Márton László (Csik-
szentmárton), Mihály Elek (Csikmadaras), 
Paláncz Sándor (Csikjenőfalva),  Péter Ba-
lázs (Csikszentmártou), Péter Sándor (Vár-
dotfalva),  PáloBy Géza (Csikmadaras), Pfeiffer 
Lajos (Gyergyóalfalu),  Puskás Tamás (Szépviz), 
Sándor Zsigmond (Szépviz), Sántha Albert 
(Györgyószentmiklós), Simonovics Gerő (Gyer-
gyószentmiklós), Strasser Jenó (Gyergyóalfalu), 
Székely András (Gyergyóalfalu),  Tamás Imre 
(Csiktusnád), Tekse János CBiktusnád), Tódor 
István (Csikcsatószeg), Wéger Ferenc (Csík-
mindszent) és Xántus Elek (Csiksomlyó) tani-
tók és kántorok. Brassai Károly, dr Dobos 
Ferenc, Iványi Antal, Jakab Autal, Mayer János 
és Szlávik Ferenc főgimn.  tanár. Dományáncz 
Péter és Zsögön Zoltán képezdei tanár és Laka-
tos Izra ny képezdei tanár Csiksomlyóról. A 
lelkivezető P. L'ászló Ferenc Jézustáreaságl 
atya, kalocsai főgimn.  tanár volt A hit mele-
gétől áthatott beszédei, melyekben a jelen-
voltakat egy uj lelki életre készítette elő, 
mindenkire mély benyomást gyakoroltak. A 
megjelentek valamennyije Isten áldását kérte 
Erdély lánglelkü, apostoli buzgalom püspökére, 
akinek áldozatkészsége nagyban hozzájárult 
ahhoz, bogy ily sokan részesülhettek a lelki-
gyakorlat kegyelmeiben. 

— Nyergestetői ünnepély. Polgártár-
sak! Székely véreink I 1849. juiius 31-én és 
augusztus 1-én a kozmási „Nyergestetón" küz-
döttek es vérzettek apáink a haza és magyar 
szabadság védelmében. Küzdöttek hósileg és 
vitézül tengernyi zsoldos muszka és osztrák 
ellen s a vUág előtt dicsőséget szereztek a 
székely nevnek. E dicső fegyvertény  ötvenki-
lencedik évfordulója  alkalmabúi Kozmás község 
közönsége 1908. augusztus hó 2-án délelőtt 
10 orakor a nyergestetói honvédemléknél em 



Julius 22. c s í k i l a p o k 30. síim. 
lékllnoepet rendez. Polgártáraaki Székely test-
vérek I Jertek el mindnyájan 1 Ünnepeljetek ve-
lUnk! Emlékezzllnk meg méltóképpen a nagy 
nevll vitéz honvédekről, merítsünk lelkesedést 
c-s tetterőt példájukbői. Augusztus 2-án délelőtt 
10 órakor az ünnepély szentmisével kezdődik, 
melyet Koucz István tusnádi alesperes-plebános 
végez. A szentmise után: 1. Himnusz. Előadja 
az alcsiki tanítóegyesület férfikara.  2. Elnöki 
megnyitó. Tartja: Bartulis Ágost. 3. Nyerges-
tetőn, irta dr Nagy György. Szavalja: Szántó 
Ádám képezdei növendék. 4. Nemzeti ima. 
Előadja az alcsiki t. egyesület férfikara.  6. 
ünnepi beszéd. Tartja: dr Nagy György. G 
Hontidal. Irta: Baka János. Előadja az alcsiki 
tanítóegyesület férfikara.  7. A nyergesi hősök 
emlékünnepén, irta Bálint György főgimnáziumi 
tnnár. Szavalja: Tamás Imre tusnádi tanító. 
8. Bezátó beszéd. Tartja: dr Balló István. 
Székely Testvérek! Ünnepeljetek velünk 1 

„Csak törpe nép felejthet  ősnagysógot 
Csak ellajult kor ós elődöket. 
A lelkes eljár ősei sirlakához 
S gyújt égi lénynél új szövétueket. 
S ha a jelennek halváuyul sugára 
A régi fény  ragyogjon fel  Ilonára". 

Az ünnepély után Kozmás község nagytermé-
ben este 8 órakor kezdődőleg zártkörű tánc-
entély tartatik, melyre a helépó-dij személyen-
ként I koroua. Az estélyen hideg ételek- és 
italokról gondoskodva lesz. Külön meghívó nem 
bocsáttatik ki. Kozmás, 1908. évi julius hó 20. 
Kozmás köz.>ég közönsége nevében, a rendező 
bizottság: Bartalis Ágost elnök, Dr. Balló István 
alelnök, Lorincz János alelnök, Kömény Gyula 
jegyző. 

— Kath. Népszövetség megalaku-
lása Cslkszenttamason. A lelkész és tanító 
buzgó közreműködésével Csikszenttamáson is 
megalakult a Kath. Népszövetség. Igazgató lett 
Vilmán.Géza lelkész, csoportvezetők Ferencz 
János, Ágoston József  és György Balázs tanítók. 

— Fölspanváltozás Haromssékme-
gyében. Elekes Béla Háromszékmegye főis-
pánja megrendült egészségére való tekintettel 
— fölnieotését  kérte. A népszerU főispán  tá 
vozását igen sajnálják u megyében. Utódja 
— h r szerint — Metzner Béla fUggjtlenségi 
párti országgyűlési képviselő lesz, akit a király 
csak nemrég nevezett ki a főrendiház  tagjává. 
A fóispánváltozás  szeptember elejére várható. 

Vedekeséa a takarmánybiány ellen. 
Háromszék vármegye közigazgatási bizottsága 
folyó  hó 18-án Ülést tartott, a melyen a bizott-
ság elhatározta, hogy tekintettel a nagymérvű 
takarniányhiáoyra felterjesztést  iutéz » föld 
mívelésUgyi miniszterhez annak érdekében, 
hogy takarmányra és alomszalmára az idén is 
mondja ki a kiviteli tilalmat. Elhatározta to-
vábbá, hogy megkeresi a királyi állami erdő-
hivatalt, hogy a nagy szárazságra vuló tekin-
tettel a lehető legnagyobb mértékben engedé-
lyezze a legeltetést uz állami kezelésben levó 
erdőségekben. 

— Romániai magyar gyermekek 
Saegeden. Ötven kis romániai magyar gyer-
mek érkezett u napokban az ujszegedi állami 
gyermekmenedék helyre, az országos Gyermek-
védő Liga közbenjárása folytán  a kormány 
küldte őket Szegedre, hogy ott derék magyar 
iparosokká neveljék őket- A Komániába kiván-
dorolt székelyek és mócok kint a román föl-
dön sokszor összeházasodnak odavaló oláhok-
kal. Ezekből a vegyes házasságokból valók 
ezek az elhagyott gyermekek. Egész Románia 
területén összeszedtek kétszáz ilyen árva kis 
román magyart és a marosvásárhelyi állami 
gyermekmenedék helyre vitték. Ezek kfizűl 
helyezeti el a belügyminiszter ötvenet Sze-
gedre. 

— ü t a tordal hasadékhoz. Torda-
Aranyos vármegye anyagi hozzájárulásával új 
műutat épitenek a tordai hasadékhoz. A kül-
földről  évenkint ideözönló turisták bizonyára 
örömmel üdvözlik az erdélyi Kárpát-Egyesület 
tevékenységét, amely a múut kiépítését iniciálta. 

— Beiratkozás a kolozsvári akadé-
miába. A kulozsvóli m. kir. gazdasági aka-
démiába folyó  évi októberi—8-ig lehet beirat-
kozni. Rendes hallgatóul felvétetik  az, aki a 
gimnáziumot vagy reáliskolát sikerrel elvé-
gezte. Kereskedelmi tanfolyamot  végzett csak 
„jeles* osztályzattal vétetik fel. 

— Tenyészállatok beaaerzéae A föld-
mivelésllgyi miniszter legutóbb elvi határozat-
ként kimondotta, hogy a legelő közbirtokossá-
gok nem kötelezhetők a közhasználatú tenyész-
állatok beszerzésére, mivel ezen kötelezettség 
elsősorban mindenkor a községet, mint erkölcsi 
testületet terheli. 

— Halálosa*. Halasi és köröskéuyi dr 
Spányik József  nyug. m. kir. bonvéd törzs-
orvos, életének 73 ik évében, julius hó 13-án 
Marosvásárhelyt meghalt 

— A vándor cigányok ellen. Komá-
rom vármegye alispánja erélyes rendeletet 
adott ki a kóbor cigányok ellen. Fölhívta a 
vármegye főszolgabíróit,  a csendőreégi szakasz-
parancsnokságot és a vármegye összes községi 
elöljáróságait, bogy szigorúan járjanak el a 
kóbor cigányok ellen. A vármegye területéről 
azonnal ki kell toloncolni s meghagyja a járási 
főszolgabíróknak,  hogy kóbor ciganyoknak se 
házalásra, se koldulásra engedelmet ne adja-
nak és az elmulasztó községi elöljáróságok 
ellen azonnal indítsák meg a megtorló eljárást 

— Athelyesóa. A vallás- és közoktatás-
Ügyi miniszter dr l'rbanek Károly zalaegerszegi 
állami főgimnáziumi  tanárt u gjergj-ószentiniklóai 
fögimnáziumhoz  helyezte á t 

— As erdélyresíi méhészegylet Ill ik 
tanfolyamának  záróvizsgája folyó  hó 19-én 
délelőtt tartatott meg az egylet .Házsongárd'-i 
telepén fényes  hölgy és férfi  vendég jelenlé-
tében. A vizsgálat eredménye kitűnő volt 
amennyiben ugy az egylet részéről kiküldött 
szerkesztő Ványolós Miklós semmi fáradtságot 
nem kiméit, hogy szellemileg kiképzett hall-
gatóit a méhészet elméleti és gyakorlati isme-
reteiben a szaktudomány legutolsó tapaszta-
latai szerint való színvonalon oktassa. Igyeke-
zete nem volt meddő, mert képzett hallgatói 
mindnyájan fényes  bizonyítékát adták annak, 
hogy mesterük oktatásai nem hangzottak el a 
pusztában. A hallgatóság a kaptárkészitésben 
való kiképeztetésének is bizonyítékát adta, 
melyjen őket az egylet iskolaméhesének ke-
zelője oktatta, mert mindenik egy-egy pontos 
kaptárt készített, a mely u méhészetre való 
buzditásképen sajátját képezi. A hallgatók min-
denike könyvjutalomban is részesült az egylet 
részéről. Báró Jósika Gábor egyleti elnök me-
leg szavakban buzdította a hallgatókat a mé-
hészet fejlesztése  és terjesztésére. 

— A tusnadfürdői  Anna-bálra — mely 
folyó  hó 2öén iartatik — a vigalmi bizottság, 
éién dr Safranek  János fűrdóorvos  agilis el-
nökkel, már minden előkészületet megtett. A 
mulatság iránt A szokottnál jóval nagyobb ér-
deklődés mutatkozik, mi főleg  Tusnádfürdó 
idei látogatottságában leli magyarázatát- A ren-
dező bizottság az eddigitől eltéróleg meghívó-
kat nem boesájtott ki, csupán falragaszokon 
közli a megtartandó estélyt. 

— Kiállítás Tordán. Tordán november 
5., 0., 7. és 8-ik napjain a vármegyeház dísz-
termében a Tulipán Szövetség Magyar Védő 
Egyesület pártfogása  alatt és Bethlen Bá-
lintné Béldi Berta grófnő  védőségével női kézi-
munka, házi és népipuri kiállítást rendeznek, 
amelyen alkalmi vásár lesz a közhasznú életre-
való forgalmi  cikkekre és műtárgyakra. A ki-
állításon való részvélel bejelentési határideje 
szeptember lö-ike. 

— A medvék elszaporodása. A ditrói 
határban a medvék 8 ökröt pusztítottak el a 
nyáron. A napokban a gyergyószentmiklósi ha-
tárban a pásztorokat is megtámadták, ezek 
azonban ideje korán fejszékkel  felfegyverkezve 
elűzték a veszedelmes állatokot. C'sikvármegye 
alispánja a ditrói elöljáróságnak egy nagysza-
bású medvevadászatra adott engedelyt, melyen 
a szomszédos községek is tevékeny részt vettek. 

— As dnkentes-ssolgálat elhalasz-
tása. A hivatalos lap utóbbi száma A honvé-
delmi miniszternek rendeletét közli az egy-
éves önkéntesek aktív katonai szolgálatának 
elhalasztása dolgában. A rendeletnek, amelyet 
a miniszter a varinegyekhez iutézett, tartalma 
a következő: „Ismételten előfordult,  hogy egy-
évi önkéntesek, ukik tanulmányaik folytatasa 
czéljából tényleges szolgálatuk elhalasztását 
kérték, figyelmen  kivül hagyták a véderő-
lörvétiyi utasítás I. rész 72. szakasza 3. poutju 
második bekezdésének reudelkezését, mely 
szerint a jelzett czélból tanulmányaiknak a 
lefolyt  tauévben történt folytatását  éven-
kint szeptember elsejéig kell illeté 
kes állomásparancsnokságuknál beigazoluiok. 
E helyett nz illetők csakis ennek a határidő-
nek lejárta és tényleges szolgálatra történt 
behívásuk után folyamodtak  tényleges szolgá-
latuk elhalulasztásaért, es pedig annak beiga-
zolása mellett, hogy tanulmányaik folytatusa 
végett az uj tanévre már beiratkoztak. 
Ez a szabályoknak meg nem felelő  eljárás. 
A közigazgatási hatóságok a fölvilágositás  vé-
gett hozzájuk forduló  egyévi önkénteseket ok-
tassák ki, hogy a tenyleges szolgálat elhalasz-
tása iránti folyamodványaikat  a vederótörvényi 
utasítás I. része 72. • szakaszának 3. pontjában 
meghatározott időig kötelesek benyújtani és 
ugyanakkor azt a körülményt tartozuak iga-
zolni, hogy tanulmányaikat az előző tan-
évben valamely felsőbb  tanintézetbeu folytat-
ták, de nem szUkseges azt is igazoluiok, hogy 
a következő tanévre valamely felsőbb  luniule-
zetre már beiratkoztak. Amennyiben pedig oly 
egyévi önkéntesek kérik tenyleges szolgalatuk 
elhalasztását, akik besoroztutásuk alkalmával 
valamely 8 osztályú középiskola utolsó év-
folyamát  látogatván, csakis utólag, a Bzóbun 
forgó  tanintézetnek elvégzése utáu részesittet 
nek az egyévi önkéntesi kedvezményben, az 
illetők az érettségi (osztály) bizonyítvány be 
mutatása mellett tartoznak bejelenteni, hogy 
tanulmányaikat valamely felsőbb  tanintézetben 
folytatni  óhajtják. Ezeknek az ujabb tanulmá-
nyoknak tényleges megkezdését a szabadsá-
golás évébeu nem kell beigazolni. 

— A telefonkészülek  fertőző  vesze-
delme. Egy augol lap a telefonkagyló  révén 
fertőzés  eshetőségéről megszivlelesre méltó 
adatokat közöl. Két tengeri malacot oltottak 
be azzal a szenynyel, amelyet egy nyilvános 
telefonállomás  mikrofon-készUlékének  hangfogó 
tölcséréről veitek; az egyik malac 23, a má-
sik 27 nap alatt mult ki tuberkulózisban. Csak-
ugyan, ezek a hangfelfogók  ez idő szeriut való-
ságos melegágyai a legkUlöufélébb  baktériu-
moknak. A hangfelfogó  tölcsérnek baktériu-
moktól való mentesitese pedig nem Ütközik 
nehézségbe, csak naponta le kell mosni a 
hangfelfogót  uappauos vízzel és meg kell per-

metezni valamely hathatós fertótelenitő  szer-
rel. A londoni értéktőzsde ötven telefonkészü-
lékét naponta ily módon tisztítják s általában 
az Angol postaigazgatás szigorú rendeletet adott 
ki, hogy az egyes postahivatalok a gondjaikra 
bizott készülékek tisztántartásáról az emiitett 
eljárás szerint goudoskodjanak. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Hé«i-
ványtársaiág, Budapest, heti jelentése a tőzsde-

forgalomról  éa a pőnaplaoróL 
Budapest, 1908. julius 16. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten nem 
volt egyöntetű; míg az első napokban némi 
javulást kezdett mutatkozni, addig később a 
teljes pangás hatása alatt az árfolyamoknak 
egy kis lemorzsolása állott be. A tőzsdének 
régen várt eseménye, az osztrák-inngyar állam-
vasút társaság államosításának a társaság ve-
zetősége és az osztrák kormány közt történt 
megkötése korántsem igazolta ama optimismust, 
melyet ezen transzakcióból kifolyólag  a tőzs-
dére nézve vártak, hanem ellenkezőleg az álla-
mosítás feltételeit  nem kedvezóen ítélik meg, 
ami az osztrák-magyar államvasút részvénynek 
körülbelül 8 koronányi árcsökkenésében kife-
jezésre is jutott. Igaz, hogy végleges vélemény 
az államosítás financiális  eredméuyét illetőleg 
még nem volt alkotható, de mindenesetre 
visszamaradt ama várakozások mögött, melyek 
ezeu irányban tőzsdei körökben uralkodtak. 

Sajatságos tünemény volt a lefolyt  héten 
rimamurányi vasmű részvények átalakulása, 

míg ugyanis nz alpesi bánya részvények foly-
tonos emelkedés mellett a inult héttel szem-
ben körülbelül 8 koronányi árjavulást érlek el, 
addig a riinamuranyi vasmű részvények, dacára 
annak, hogy ezen vállalat üzletmenetéről is 
kedvező becslések állanak fenn,  el voltak ha 
nyagolva, sót 4 koronányi árcsökkenést szen 
vedtek. Eme körülmény főleg  ama tartózko 
dásban leli mngyarázulát, melyet a magyar 
közönség már huzamos idő óta az értékpapír-
piaccal szemben tanúsít, míg a bécsi tőzsdén 
üzletmenetről szóló kedvező értesítések inkább 
indítják a tőkepénzeseket értékpapírok vásár-
lására. 

A járadékpiacon említésre méltó a 4" u-os 
magyar koronajáradéknak folyó  hó 11-én be 
állott hirtelen árjavulása, mely azzal áll össze-
függésben,  hogy Berlinből az említett napon 
— londoni számlára — egy nagy tétel osztrák 
aranyjáradék és magyar koronajáradék képezte 
kereslet tárgyát és eme szükséglet sürgős 
kielégítése a papir árfolyamát  hirtelenül fel-
szöktette. Kzen javulás azonban csak az emli 
tett napra szorítkozott, míg a későbbi napokon 
ismét csendes meiierbe terelődött a járadék-
piacz üzlete is. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

jul. 9. jut Ili. 
4 százalékos magyar korotmjiiriiilúk 93.20 9:130 
Mufţyar  liiul részvény . . 739.50 738.— 
Mugyiir jelzálogbank részvény 429.— 43U.--
Itiiumuurúnyi vnsmii részvény . , 55-I.— 549.— 
Oszlrák-mtigyur ÚIIIUHVIIHIII részvény 695 — 096.— 
H . u l , , k o z u l i vaspálya rés/.vény * 537.— 535.— 

(1159—908. ai. szám. 
Pá lyáza t i hirdetmény. 

Csík vármegye közígtitásánál nyug-
díjazás folytán  üresedésbe jött árvaszéki 
iktatói, továbbá a kászon alcsiki járás 
főszolgabiróságánál  rendszeresített járási 
írnoki, valamint előléptetés folytán  ürese 
désbe jött két központi hivatalszolgai 
és végül esetleg időközben rendszeresí-
tendő fó-  és alispáni hujdui állásokra 
ezenuel pályázatot hirdetek. 

Eien állásokkal egybekötött java-
dalmazások : 

n) Árvaszéki iktató fizetése  2000 
korona, lakbérc 42« korona. 

b) Járási irnok fizetése  1400 ko-
rona, lakbére 300 korona. 

c) Mindkét hivatalszolga fizetése 
egyenkiut 000 korona, lakbére 180 ko-
rona és ruhaátaláuya GO korona. 

d) Mindkét hajdúnak fizetése  egyen-
kint G00 korona, lakbére 180 korona 
és ruliaátalánya 60 korona. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lások valamelyikét eluyerui ohujtják, 
hogy az 1883. évi I. t. cz. 19. és 33. 
§-uiban előírt képzettségüket s eddigi 
szolgálatukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt sajátkezüleg irt kérvényüket 
1908. évi augusztus hó 21-ig bezárólag 
nálam nyújtsák be, mert a később bé-
éi kezö kérvények nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A pályázat mikénti benyújtására a 
125000-902. Bm. számú rendelettel 
kiadóit vármegyei ügyviteli szabályzat 
4. és 5. §-aibau foglaltak  az irányadók. 

Csíkszereda, 1908. julius 16. 
Fejér Sándor, 

1 - 3 alispán. 

209—908. vgh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszentmártoni kir. járásbíróság 
1907. évi V. 286—1. számú végzésése kö-_ 
vetkeztében dr. Erös Vilmos ügyvéd által kép-
viselt Ambrus András kászonfeltizi  lakos ja-
vára Koncz Sándor és neje kászonaltizi lako-
sok ellen 16 korona s járulékai erejéig 1907. 
évi augusztus hó 9-ik napján foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és Gll 
koronára becsült következő ingóságok, úgy-
mint: széna, szekerek házibutorok stb. nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszentmártoni kir. 
járásbíróság 1908. évi V. 205— 1. számú vég-
zése folytán  32 korona 62 fillér  hátralékos 
tőke, eddigi és az ezután felmeiült  költségek 
behajtása végett Kászonaltiz községben végre-
hajtást szenvedők lakásán leendő eszközlésére 
1908. évi julius hó 28-ik napjának dél-
utáni 3 órája határidőül kitUzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár-
veresén az 1881. évi LX. törvény-czik 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Ameunyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták  B azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártonban, 1908. évi ju-
lius hó 17-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bírósági végrehajló. 

Üiletem folyó  évi október hó 1-től 
Kapu-utoa 46. alatt nyilik meg. 

Van szerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, liogy Brassóban* 
Lensor 26. ssám alatt ideiglenesen 

SZŰCStyÜHELYT 
nyitottam, hol kizárólag raját kétttt-
ményü miudennemü nól gallérok 
(boák) karmantyúk (muffok),  nórme , 
krimmer és ssi7et sapkák a legújabb 
divut titán a legolcsóbb árak mellett 
kupliatók. 

llgy a fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
abban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő Ízléseknek 
a legpoulosabbau ÓH legnagyobb meg-
elégedésre megrendeles után eleget 
tudok tenni. 

A fent  említetteken kivül készítek 
a legújabb divat után minden uem Q 
ssőrme, nöi éa gyermek-kabátokat, 
figarók  éa pale tó kat, egyszóval e 
szukmához tartozó összes czikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak mellett. 

Úgyszintén elvállalok be bélelé-
seket, prémeséseket, javításokat éa 
átalakításokat. 

Nálain vásárolt szőnneáruk díj-
mentesen tisstlttatnak. 

tít.-caes pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
41,—6S pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban leianek eszközölve. 

0 

512 — 1908. szám. 3 - 3 
ki . 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgó" nevü 

erdejében törzsenkinti bemérés utján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ba-
szonfa  tömeg értékesítése céljából folyó 
évi augusztus hó G-án délelőtt 10 óra-
kor Vacsárcsi községházánál nyilvános 
szó- és zárt írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 86500 korona, azaz 
nyolcvanhatezerötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona. 
\ tatömeg kikiáltási áron alul el-

adatni nem fog. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül télen-nyáron kitermel-
hető. Jókarban levő mezei ut vezet az 
erdőtől a csikszentmihályi állomásig, 
melytől mintegy 10 kilóméter távolságra 
fekszik. 

Az árverési éB szerződési feltételek 
és a becslési kimutatás megtekinthetők 
a csikrákosi körjegyzői irodában. 

Az elöljáróság: 
Vacsárcsi, 1908. julius 4. 

|Hinya Antal s. k., Biró KUnta s. <t-, 
körjegyző. k. bíró. 



Juli iu 22. c s í k i l a p o k 30. szám. 

773—908. Mbp. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

A Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztositó Pénztár igazgatóságának 1908. 
évi január hó 6-án 7. jkvi. szám alatt 
hozott határozata alapján pályázatot 
hirdetünk az ügyvezető-igazgatói állásra. 

Felhívjuk mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, miszerint kellően 
felszerelt  folyamodványaikat  a pénztár 
elnökségéhez 1908. évi julius hó 
29 ik napjának déli 12 órájáig be 
nyújtani szíveskedjenek. Később érke 
zett folyamodványokat  figyelembe  nem 
veszünk. 

Ezen állásra csakis a mukásbizfo-
sitási törvény és végrehajtási utasítás-
ban teljesen jártas és érettségit végzett 
magyar honosok pályázhatnak. 

Az ügyvezető-igazgató évi kezdő 
fizetése  2400 korona, mely 200 koronás 
havi részletekben utólagosan vehetők fel. 

Ez állás a végleges átszervezésig 
ideiglenesen lesz betöltve. A véglegesí-
tés az Országos Munkásbetegsegélyző 
és Balesetbiztosító Pénztár jóváhagyá 
sával történik. A javadalmazás is egy-
idejűleg fog  véglegesen megállupittatni. 

Működési körét az 1907. évi XIX. 
t.-cz. és ezzel kapcsolatos rendeletek 
szabják meg és mint ilyen, felelős  a 
pénztár ügyének pontos ellátásáért. 

A megválasztandó igazgató köteles 
egész munkásságát kizárólag a kerületi 
munkásbiztositó pénztár ügyeinek szen-
telni és különösen köteles a megálla-
pított hivatalos órákat pontosan betar-
tani és a személyzettel is betartatni. 

A választás 1908. évi julius hó 
29-ik napján délután 5 órakor a pénz-
tár gyüléstermében fog  megtartatni. 

Az eredményről a pályázók érte-
síttetni fognak. 

A megválasztott egyén köteles ál-
lását azonnal elfoglalni. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi ju-
lius hó 14-én. 

Szabó János, tyerza Rezsó, 
titkár. ( 1 - 2 ) elnök 

• A legolcsóbb bevásárlási Torrés 

EKETE V I L M O S 
' lllatszertáréban, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként és tnimlennemü 
arez- éa kézápoló szerek. Gyógy- és 
— virágszappanok. 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajssesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerator 
az ösziiló hajnak visszaadja az ere-
deti iljukori színét, valamint min-
dennemű kiilönlegi sségek raktára. 
A Thymol és StomBtin fogápolö  sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állandó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

ielly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki megrendelések legpoulosabbau esilmltetiek. 

Birtokeladási hirdetmény. 

ELAPÓ BELTELEK. 
A Rákóczi utcában az Orbán Ist-
ván-féle  beltelek két házzal s 
gazdasági épületekkel eladó. — 
Értekezhetni lehet a tulajdono-
:: :: sokkal Csíkszeredában. :: :: 

Pályázati hirdetés. 
A csikszépvizi Szentháromság-segély-

egyesület alapszabályainak 50. § a ér-
telmében a tanulók segélyezésére ki-
osztandó ösztöndíjak elnyerhetése értel-
mében pályázat hirdettetik. 

1. Csak azon fi-  s leánytanulók 
folyamodhatnak,  kik az egylet törzs-
könyvében beirt családok tagjai és az 
1907—8. tanévről előmeneteli bizonyít-
ványt tudnak felmutatui. 

A folyamodványok  jelen évi julius 
hó 31-ig bezárólag az egylet elnökéhez 
kézbesítendők, a később érkezett kéré-
sek tekintetbe nem vétetnek. 

Csikszépviz, 1908. julius 18. 
Fáraó Simon, 

egyleti clnük. 

370—908. rki szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Alulírott rendőrkapitány kihirdeti, 
hogy Csíkszereda városnál a megüre 
sedó rendőrórmesterí és több rendőri ál-
lás betöltendő lesz. 

Pályázni kívánókat felhívom,  hogy 
pályázati kérésüket folyó  hó 31-ig ad-
ják be. 

Megjegyeztetik, hogy a jelzett ál-
lásoknál élvezett eddigi javadalmazás 
javítása és nyugdíj igény megállapítása 
kilátásba helyeztetett és igy a rendőr-
ségi személyzet helyzete kedvezően ja-
vulni fog. 

Csíkszereda, 1908. julius 18. 
Kovács János, 

I—2 rendőrkapitány. 

MOTORVEVÖK FIGYELMEBE! 
HERKULES-MOTORVALLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja Mf:y  rst'phísi. mint miiloniii/rnin- kiiii-
nlicn alkalmas, It'fţi'yyszi'l-iilili  lii-n/iiilnkiminltil. 
jait . im'lvi'k V. ker., Yáczi-at ii". szám alatti 
gyárliaa bármikor i i z n n b c a ini'gti:ki 11 t l iut ük. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
::: üzemért::: 

Üzemiavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkivül csekély benzinfogyasztás. 

13—14-éves flu  Is kezelheti! 
Árjegyzék Ingyen! Olcsó árak részletfizetésreI 
Ki'tszáz darab ,-1 i s Hn.-i'i l.'Vrl a Murvai-orszá-

gim iizi-mlicn Irvíi nioturnkriíl! 

514 - 1ÍI08 végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. § a éneimében ezen-
nel közhírré leszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróság KIU8. évi Sp. II. 344 -4. számú 
végzése következtében dr. Krüs Vilmos ügy-
véd által képviselt Agrár Takarékpénztár r.-t. 
csíkszeredai fiókja  javára Schönuald Jakab 
csíkszeredai lak >s ellen 150 korona s járulé 
kai erejéig l'JU8. évi junius hó 24 én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 745 koronára becsült kővetkező ingóságok, 
úgymint szobabeli bútorok stb., stb. nyilvános 
árverésen eladatnak" 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság l'J08. évi V. (!47. számú végzése foly-
tán 150 korona tőkekövetelés, ennek l',)08. évi 
május hó 13-ik napjától járó 5 százalék ka-
matai, egyharmad százalék váltódij és eddig 
összesen 47 koronában bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig végrehajtást szenvedett 
lakásáu Csíkszeredában leeudú eszközlésére 
1008 évi julius hó 24 ik napjának del 
Utáni 4 óraja határidőül kitUzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingoságok az 1881. 
évi LX. t.-ez. 107. és 108. S-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felűlfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek-
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi julius hó 
24-ik n. pián. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Alulírott közhírré teszi, hogy néhai 
Lázár Dénes örököseinek tulajdo-
nát képező és Taplocza községben fekvő 
vulamemiyi íngiitlanui, ugyinint: szántó 
tag, nagyréti jutalék, erdei kaszáló, 
káposztaföld,  tanorok stb megfelelő  áron 
együtt eladók. 

Becsérték 22000 korona, — 
melyen alól el nein adatnak. 

Venni szándékozók Írásbeli ajánla-
taikat a vételár kitüntetésével legké-

sőbb folyó  év i augusz tus ho l - ig 
lepecsételve adják be alulírotthoz. 

Eladó nz ajánlatok közti szabad 
választás jogát feutartja  magának. 

Csíkszereda, 1908. julius 21. 
Dr. Erös Vilmos, 

ügyvéd. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár 
közhirré teszi, hogy a kamat-
lábat I százalékkal julius hó 
l-étöl leszállította. = = 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomásáén hozni, 
iiogy Bras sóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a tramway elágazásánál) b e l - és k ü l f ö l d i 
:::: m á r v n y b ó 1 faragtatok  és csiszoltatok " :: 

BÚTOR-JVI ARVflHYItflPOKAT 

ÉS S Í R E M L É K E K E T 

takarítás érhető el. — 
NAGY J Ó Z S E F : 

Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sietiit, Labrador és Andesyt kemény 
közettl síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők bc. — Cgynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zám fordul  ni, mert ez által nagy meg-

Szives páltfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

• — • m 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A l í S A S í V A I í T Í E I í K R É M < , . £sa H §6 £iL 
A A B A B ţ Y A I t T O K J K R & K á s a l fees.  - Í U . 

ALBA S I V A L ¥ ® E Í K R É M H ö E í 6 í ¥ P 0 B , á s a £ M Q K . S Q í i i , 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására, a szeplők és tnás arctiszlátalanságok eltávolítására 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 szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivaly tejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghnthatósahban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készitö: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖK 

Csikszeredaban kapható a gyógyszertárakban, valamint 
F e k e t e V i l m o s l l l a t s z e r - r a l E t á r á b a n . 

I 

(SÖZ-, HÖLÉ6 ÉS gyÓgyfÜRPŐ A SZOBÁBANI 

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

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

A készülék megtekinthető vétel-
kótelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanltás" szobagózfürdó-
készülék egyedüli gyártója. 

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

A „Sanitás" szobafiirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- és hölég fürdőt  készítheti 
bárki, ű perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 
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PORTLAND-CEMENT-<aYAR BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 251— 

NyowtoU öivobod» József  kOujTnjoadájibin, Ctikaseradábu, 1808 




