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S/rrki-s/lőséj; és kliiilóliiviilnl : 
S s v o b o d a J ó s a e f  könyv- éa papirkercekedóae, 
Imvá H lu|> >/I'II< I I M n'aMXi>l. illető m i l u i r i i köy.lfin«ny. 
v .iliiuiinl liinlríésck T-s cliili/.t lési üijiik is kiilil.iinlo!;. 

TrliTon liivó>z«in 2. 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési díj előre ívelendő. 

F KKM »S SZKU K K.SZT(> 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ClJYVKU. 

Nyiltlitricikki'k sorruikint 
40 fillórört  kozúln-iMi-k. 

Megjelenik minden s i e r d á n . 
ElofiaetÓBi  ar: Kgem: évre H kor. (KülíölJre) 12 Loi. 

l-'olHvre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l ego loa ' óbban raámlttatnak. 

Kéziratok nem adatnak vlaaaa. 

A székelyek nagygyűlése. 
A nyár csendességét 6vek óla csak 

a székelyek (HI'-HO zavarja meg. 
(iili)lni ler t cml ic iek is fl  szoktak menni 
ezekre a gyűlésekre, melyek kifejezet-
ten az erdélyrészi kuli urális és köz-
gazdasági irányú egyesületek szóvivőit 
és az országgyűlési képviselőket van-
nak hjvalva sorompóba vinni azért, 
hogy a székely kongresszus aktáit meg-
bolygassák. aklltjcllegli kérd,'sekkel fog 
lalkozzanak, u székely társadalom elú 
lelkiismerete legyenek, ne hagyják el-
aludni a lánnaKlzet. . . 

Kz a gyűlés az idén. mint jelezliik, 
augusztus 24-én lesz Székely-Udvar-
helyen Eddig 27 egyesület és 17 erd.'ly 
részi újság jelenteit.' In; száznál lölib 
képviseletet. A meghívást, illetvo tárgy-
sorozatot most küldötte szét az elnök-
ség H szerint ti jelentkezések még 
mindig folyhatnak,  egészen aug. I.Véig 
A ^ylllésre menetelt megkönnyítendő, 
kedvezményes jegyeket is kélt és ad 
ki az elnökség. Tehát a dolog leelini 
kai része el van intézve. Következik 
a másik, a nagyold): a székelység meg-
mozdulása, demonstrálása az Ugy és 
eszme mellett, mely II székely szüvet 
segítek létjogosultságot és tartalmai 
ad mindaddig, inig a Székelyföldön  és 
egész Erdélyben a magyarság vissza-
foglalja  ós uralja örökét, mint. a tör 
ténelmi időben, mikor szabadságért és 
védelemért Erdélybe futottak  az üldö-
zöttek, mikor Erdély a magyar szabad 
síig klasszikus liazája volt Hej, azótu 
az idő hogy eljárt! De ne idé/.zük fel 
ismét az ürd göt. Régi nóta! S mégis 
sokáig uj marad, liogy a küzdelemre 
száz okunk van, a küzdelemnek kezde-
tén vagyunk és a háborúban kevesen 
vagyunk, jóllehet miudtiyájunknak ott 
kelleue lenni, hol a csata legrémsége-

sebbeu foly  : a magyar neiuzeti érdekek 
sanczain 

A Székely Szövetség ezúttal a szé-
kely telepítés és visszatelepítés lonlos 
kérdése nullelt a közlekedési, kulturá-
lis, kézmű és háziipari kérdések soro 
zatát öleli fel  s világítja meg azokból 
a szempontúkból, amint azok megoldásra 
váró közszilkscget érintenek, s amint 
végrehajtásra alkalmasak és sürgősek 
lesznek Erddy magyarsága szempont-
lábol és jól felfog  .11 érdekében. 

A tárgyalás nyilvánossága és sza 
bndsága megengedi, hogy ezek mellett 
megnyilatkozzék mindenki, akit szive 
szerint érint az iigy. Éppeil ezért nem 
Ciak a szövelseg kötelékében lévő egye 
siil lek, de a székely kerdes iránt ér-
deklődök is szívesen láttatnak a köz-
gyűlésen. 

Székely kérdés magyar kérdés 
Amennyiben Erdély magyarságának zö-
mei a székelység leszi — székely kér 
dés; amennyiben a perifériákon  fogyó 
magyarság megerősítése a jelszó 
magyar kérdés. Nincs teli it és uein is 
lehet senki e ba/.arészben, akit ne énle 
kelne, hogy mit csinálnak a székely 
szövetségben. De érdekli az erdélyrészi 
magyarság vergődése a királyhágónál i 
testvéreket is. bebreczen, Szeged. Arad, 
Karczag, Budapest sili nem is vonjak 
magukat félre.  Ürömmel jönnek es dol 
goznak a székelyek közön. Aminthogy 
ugy kellene, hogy az erdélyi magyar-
sággal az anyaország magyarsága az 
olahgyUrUn átölelkezzék és szövetkez-
zék a nagy liarezni. melyet immár löbbó 
nem karddal, hanem a munka fegyve-
rével kell megvívni. 

A székelyek nagygylllése évről-évre 
intő jel a táborba. szállási a, az össze-
fogó  munka szükségére, egylien a haza-
has kötelesség teljesítésére. Méltán meg 
érdemli mindnyájunk érdeklődését és 
támogatását. M. 

Értesítők. 
in. 

A esiksomlyói r m kall). tanítóképző 
iiili'Zi'luek és gy.ikorló iskolájának értesítőjét 
az l'.KIÍ,8. "tanévről Karacsony József  igazgató 
szerkesztette. 

Ugyanő irta a bevezető értekezést „Fél-
szegségek a liazi n-velésbeír címen. Az érte-
kezés menete röviileii a következő: Vannak 
egyesek, akik szerelnek niiiiilentii'ii hozzászólni, 
a mikliez nem is értenek. Leginkább nevelés 
t li 11 <> mii i\i kérdésekről szeretnek vitatkozni, 
pedig ezeknek ismeretében nagy tudás es sok 
tapasztalat kell. Megvan mindenkinek a maga 
sajalos IV,fogasa  a nevelésről, ez után indul, 
s nem fogadja  el a más jó. Inpasztalatnu ala-
|iuló nevelési elveit. Kz az oka, hogy oly sok 
hiba. felszegseg  van a házi nevelésben. I'eilig 
iliinileu szülőnek liivalott nevelőnek kell lennie. 
A linzi növelésben a gyermeket testi szem-
pontból ritkán hanyagollak el. Fordulnak ugyan 
e tekintetben is elb l'eldesegek pl. italt atillák 
a kis gyereknek, meg nem folt  ételt sili. IV 
mégis a legtöbb felszegseg  a lelki neveles 
tereli fordult  elo a művelt szülőknél s a közőu-
ségeseknel egyaránt Ily l'enleségek az enge-
detlenség, dac, iiulejüseg slb. amely liiliákal 
helyes eszköszökkel ki kell irtani a gyermek-
ből. Nagyon elierjedt liiiu a gyerekek közt a 
káromkodás, lopás és hazililozás. A szülőnek 
iiingauak ki'll kerülnie e bűnöket s akkor gyer-
meke sem kiiveii el. A házi neveles ferdese-
geit nevelik a hahónak is. Összesen li() szoká-
sos hahoiins hiedelmet sorol fel,  a melyek 
káros befolyással  vannak a gyermek lelki elő-
tere. Krtekezeset ezzel végzi ..Azért kell ezen 
összes l'erdesegeket a házi nevelésben meg-
szüntetni, mert az iskola es az élet n-in lesz 
képes az elrontott gyermek lelkét ennyi káros 
lesii és lelki hibától tisztara mosni és a gyer-
mekijén visszaállítani a lökcletes emberi esz-
ményképet, melyet a házi neveled minden 
pnrnnynhnu teletöltött igazságok és erények 
helyett biillus ferdeségekkel.u 

Az intézet a műit évben töltötte he. ăl) 
éves inuakalkuilasat A testület az igazgatón 
kívül 7 inghói áll, akik közül ;l rendes, l'lielye-
lis es 2 hejárú óraadó. Kzenkivül a ga/.d.isag-
taul bej. ró éraadó adta eló. 

A tanévet szeptember 4 én nyitották meg. 
A tanítás június 10 ig tartót;. A vallás es er-
kölcsi élet tekintetében mindent meglettek, 
hogy hilhu kath. tanitnkat neveljenek. Volt 

Ivörózsafilzér  Társulatunk, amelynek minden 
növendék tagja volt. Alakulófélben  van n Mária 
Társulat is. Az elsó tagfelnvató  ünnepély a 
jövu tanévben lesz. Az ifjúság  március hóltan 
lelkigyakorlatot tartott A ket internátusban 
4S növendék lakott. Az ellátás diju l'.l korona 
20 fillér.  Fűtésért 0 koronát fizettek.  A vilá-
gítást az erdélyi püspök fizette.  Az egészségi 
alla pot teljesen jó volt. 

Az erdélyi püspök 10növendéknek S0- H0, 
4 növendéknek pedig 120—120 korona segélyt 
adott, úgyszintén világitasra )).">(I koronát >lu-
talmazasra ll.'i koronát fordítottak. 

Az intézet fentartására  a kővetkező össze-
gek szolgállak: I. A csiksomlyói róni. kutli. 
iskolák pénzalapjából 871)2 koronu 00 fillér.  2. 
Tandíjból es értesitó illetekhól 1077 korona 33 
fillér.  ;l. Kogarassy alaphói 2(180 koroua. 4. 
Az erilelyi lóm. kath. elemi isk. uhipból 2400 
korona. .">. A püspöki pénztárból 1050 koroua. 
ă Csikmegye segélye IMJ0 korona. 7. Államse-
gély az 11107 evi második felére  4300 korona, 
összesen 2l.'t8ü korona '.13 fillér. 

A tanítás szigorúan a tanterv szerint tör-
tén'. Kzulan közli a gyakorlali kiképzés, kán-
torkepzés es gazilaaagi oktatas menetét. Az 
órarend után a használatban levó tankönyvek 
jegyzéke következik. 

Az Önképzőkörnek 77 tagja volt. A kür 
tartolt III remles. 4 rendkívüli és 2 diszülest. 
Kz uióhlii kettőt Szent Cecília, az intézet védő-
szentje ünnepen s március 14-éu. A hirálo hi-
zultsaguak ă tagja volt. Szavalat volt .'!!), el-
nöki megnyitó 4. szabadelóadxs 18,szépolvasás 
3"i. maganjelenet 4, szónoki beszed li. zene és 
euek 2ü és felolvasás  3. Ileadtak 107 dulgo-
za'.ot, amelyek közül ">2 próza, á0 vers, 3 for-
dítás és 2 zenésített vers. A kör készpénz 
vagyona tiO korona. A saját kö.tségéu 4 l. poi 
jaratott, harmat meg ingyen kapott. 

A tanári könyvtúr •"> miivel gyarajiodolt 
Az összes állomány 484 küti't. Az ifjúsági 
könyvtár gyarapodása ti mii, a müvek összes 
sz im.i 342 

Beiratkozott 81 tanuló, vizsgát tett 72. 
Valamennyi róni. kath. vallású és magyar anya 
ny elvii. Az I. o. 2!) növendéke közül 22 a ginin. 
I'> pedig a polg. isk. IV o -hói lepett fel;  egy 
ismétlő volt. Viseletre nézve példás 8 (11 1"/,|, 
dicséretes 31) i4l'7°'«), jó 27 (37-ü'/u) cs sza-
bályszerű 7 (l.)'7",0i. Klnmenetelre nézve : álta-
lában jeles 18 (25 01%), jó 28 (38 <Jl% i, elég-
séges 14 .l'.l43"/,). Bukott 12 ilü(i5«/ui. A 
bukottak egy kivetelével mind javítóvizsgát 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Egy nap a Gyilkostónál és a békásl 

Szurdukban. *) 
.lulius elsó felében  híre járt. hogy Buda-

pestről tunUgyi férfiakból  álló, nagyobb turista 
csapat log Csíkszeredán keresztül a Uyilkosto 
fele  tartnni. 

(•ondoltain, nekem is illenék a kirándu-
lókhoz csatlakozni, mert szégyen, ha egy csíki 
ember a vármegye természeti nevezelessegcii 
csak ugy, mások előadásából ismeri. 

Jelentkeztem is azonnal n kirándulás ve-
zetőjénél a gyergyói fiatalság  mérsékelten tisz-
tid! Nesztoránál, dr Fejér Mihálynál (iyergyó-
szemmiklóson alig van valamire való társa-
dalmi egyesület, melyuek titkári hivatala Fejér 
.Mihály tehetségeit nélkülözni tudná. Passzio-
mitus jegyzőkönyv író; irodájában egy irnok 
állandóan jegyzőkönyvek másolásával foglal-
kozik. 

A titkári állások iránt a még csak fejlő-
désben ievó s Diár is nlig zabolázható ösztöne 
kergette bele pár hónap előtt, AZ K. K. K.-be 
is, jobban mondva, az K. K. E. gyergyói fiók-
körének titkári székébe. 

Az uj titkárnak első funkciója  lett volna 
az említett 20 tagu turista csapatot ItlOH. évi 
julius hó Ilián a (íyilkoslóhoz kalauzolni. 
Csíkból és (iyergyóból még jelentkeztünk tizen 
a kirándulásra. 

Azt mondják, kerek tíz nap kellett nhhoz, 
mig a titkár ur megtette uz előkészületeket s 
a kirándulásnak turisztikai, szellemi, esztétikai, 
ipari, közgazdasági szálait szokott frisseséggel 
üsszefonogattu. 

Az E. K. K. és n kirándulókkal folytatott 
Rok jegyzék váltás után végre megjön Tusnád-

•) A száiuulatok caak hozzivetölegea (elluvnwk. 

fiirdóről  Ilián esto a kirándulók sürgönye: 
húszan érkezünk. 

A gyergyószentniiklósi vendéglősök, fuva-
rosok, pekek, hentesek mindnyájan áruikuak 
legjavát bocsátották a fótitkár  ur rendelkezé-
sére, mi pedig póttartalékos kirándulók nemes 
érzelmeket és jól kipihent gyomrokot ajánlot-
tunk fel  részvenyeklil. 

A józan előrelátás, az én egyetlen gyer-
mekkori erényem, mely kirándulások előtt rend-
szerint kevesli az etelek és itnlok lueiinj iségét, 
a főtitkár  ur elölt egy kérdést kockáztat meg. 

— Hány szekéren megyünk? 
Tizenegyen. 

— Lesz-e elég étel ital? 
— Lesz, csak ne nyugtalankodjék ; egyéb-

ként, hogy ne háborogjon, ráadásul még egy 
birkái is üttetek. 

Mint, aki dolgát jól rendbehozta. este {I 
órakor a titkár ur kimegy ugglegényi nyuga-
lommal a vasúti állomáshoz — fogadni  a ven-
dégeket. A vonat beérkezése után, a hold ezüst 
fényénél  keresi szemével a délceg termetű 
turistákat, de sehol sem lát nagyobb férfi  cso-
portokat a kocsikból kiszálhini. 

Titkár ur izgatottan elkiáltja magát: 
gyilkostói kirándulók! S Íme egy pillanatra 
ösztönszerű gyorsasággal l(i női tekintet ka-
rolja át nyúlánk termetét. 

— Szent Isten, gondolja magában, leg-
fennebb  20 éven aluli nők hirják ki a gyilkostói 
kirándulást I 

Hirtelen bemutatkozva végigszalad a höl-
gyek előtt s a szelíd hold világánál megbizo-
nyosodik afelől,  hogy kellő kivételével vala-
mennyi turista hölgy, botrányos lelkiismeretes-
séggel tartotta meg Istennek negyedik paran-
csolatát. 

A titkár ur ngyáhan meg volt a döntés. 
— Hölgyeim és uraim, a holdnak feltű-

nően uagy az udvara, u gyilkoslói kiráudulast 

levesszük napirenilról. de gondoskodom, hoay 
holnap zavartalanul folytathassak  Htjukat Bor 
szek felé. 

— I)e mi lesz birkával és a tizenegy 
szekérrel - súgom én! 

— Ne idegeskedjék ; könnyebb egy leütött 
birkát visszaültetni cs 10 embert I! szekérre 
elhelyezni ugy. hogy minden szekérre jusson 
egy, mint a kalhcdrak koiban és hölcseseghen 
dicsőségesen uralkodó királynőivel megjárni 
iiagyohh incidens nélkül a (iyilkostavat 

Másnap reggel a megmaradt dillcláns ki-
rándulók szama felszaporodott  14-re. Képvi-
selve volt ebben minden társadalmi osztály, 
még a finánc  is, csak egy nem volt, — here-
bergiáncr. 

Megindultunk a Bckény patak pariján a 
vízválasztó l'ongráe leié. Mindenütt hatalmas 
megtermett férfiak  munkaznjától, viruló arcú 
fiatal  asszonyok énekétől pezsdültek meg a 
madárfiítiyös  hegyohlalok. mélyen lenyúló völ-
gyek l'eiiyósávozta öblei, (iyergyó erős. typi-
kus népét, ugy látszik, még a (íondviselés is 
jobban kedveli 

A nép arcáról itt nem lünt még el a 
mosoly, melyet a Székelyföld  többi vármegyéi-
ben a kétségbeesés kezdett felváltani. 

(iyergyónak széles, ezüstkalászos völgye, 
mely a Királyhágón innen nagyságra, mindjárt 
a Barcasag után következik, |ó gabona ter-
méssel, a havasi kaszálók p< ilig legalább is jő 
féllerméssel  biztatják a gazil.iembert: ezért 
nem ül gond áz arcokon. 

Nyugodt másfél  órai szekerezés után kö-
zeledünk a Pougivc tetőre, mialatt hátunk mö-
göti észrevétlenül elsöletül a \eröfényes  ég-
boltozat. Ditró felől  kéusötét, reteges vihar-
felhőzet  öblögeti pokoli szájat s a völgykatla-
nokban végigdühürőg szakadozott a menydörgés 
lángtalpu szekere. Félelmünkben keresztet ve-
tünk és imádkozunk. 

A jó Isleu meg is segilclt, mert a nu;y 

iiló elvonul s kirándulásunkat egész nap semmi 
sem zavarja egy kis jótékony esőn kívül. 

A tetőre érve egy pillantást vetünk a 
Maros vulgyere s lelkünkbe markol a nemzeti 
függetlenség  hatalmas szenvedélye. 

- Istenem, ha országszerte mindenütt 
ennyi óseró volna a népben s mindenütt ily 
óriási hegypánuik védenek a faj  magy art, fél  -
viliig sem bírna velünk! 

A tetőről lefelé  haladva egy órai ut után 
szép lunyves erilók között beérkezünk a Gyil-
kostóhoz. 

Kz a tó Csikmegyének a Szeut-Aiiiiató 
után a legszebb termeszen ritkasága; hossza 
körülbelül 7U0 méter, szélessége öO—200 iné 
ter közöli váltakozik s 9115 m. magasságban 
terül el a teuger színe fölött. 

Vize gyöngytiszta, melyben a havasi 
pisztráng 2—3 kilogrammra is megnő. 

A (jyilkostó, a gyergyói hegyeknek ez a 
széltől vedelt, sápadt arcú tündére, gyászfá-
tyolos hableánya - rendkívül fiatal  korát te-
kintve, öreg székely gazdak még emlekeznek 
arra a napra, mikor a természetnek borzalmas 
vajúdásai között megszületett. 

Olt, ahol most e szoiuoru képű tóuak 
keskeny hullámgyürüi fodrozódnak,  71 év előtt 
még gyönyörű Itawisi rét pompázott ragyogó 
köntöseben. (iazdagoil tenyésző lú között, szí-
nes illatos világok szőtték át a zöld, bársouy 
takarót. Kétfelől  óriási fenyőerdők  suhogó lomb-
koronája énekelte az évezredes magany liéke-
eseiiiljet s lioldog örömeit. 

A közeli háttérben három hegyóriás őr-
ködik mogorva némasággal a felteit  tündér 
felett. 

Keletről a sötétzöld Gy ilkos havas, észa-
kon a vörűsszinü, rettentő sziklatestü nagy 
Czohárd, ilellelól meg a Nagy hagyiuas iiloiu-
taluu kőfejtővel.  E szemkápráztató völgyben 
barom patak szaluit usszc, a Gyilkos, Hagy 
u:ás és Vöróbkópataka, melyek egyesülve itt 
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tehetnek. Születési helyre nézve 40 növendék 
Csík, 13 pedig Háromszék megye volt. A mu-
lasztott órák Bzáma: 2576 igazolt és 38 iga-
zolatlan. 

A gyakorlóiskolának "> osztálya van egy 
tauitóval és 1H növendékkel. A gyakorlóiskola 
3-szor Ünnepelt: március ló-én, április 11-én 
és junius H-án. 

Tanképesitó vizsgálatra 10-en jelentkez-
tek, akik közül egyet az Írásbeli alapján szó-
beli vizsgára nem bocsátottuk. Tanítói okleve-
let szerzett 12, javítóvizsgáimra utnsittatott G. 
Kántori oklevelet 13-an kaptak. 

A jövő évre a beiratkozás szeptember 
1-én lesz. A fizetendő  dij 28 korona. Az I. évre 
való felvételre  augusztus 31-én kell jelentkezni. 
Minden jeleutkezőnek a következő okmányokat 
kell bemutatni: isk. bizonyitváuy, keresztlevél, 
orvosi és elóljárósági bizonyítvány. Az ünne-
pélyes Veni Sancte szept. 4-én lesz. 

(Folytatjuk.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— H f f " " g  Orbán Mihály adótiszt 

augusztus 3-án vezete oltárhoz Itaucz Ignác 
helybeli iparos leányát, Bertát. 

— Smilovits Márton a Smilovits Zélig és 
Társai cég beltagja folyó  évi augusztus 18-au 
tartja esküvőjét Schlésinger Sárikával, Sepsi-
szengyörgyön az izr. templomban. 

— Kinevezések és áthelyezések. A 
földmivelésügyi  miniszter Kákosi István erdész-
jelöltet erdésszé nevezte ki és Csíkszeredából 
Csikszentmártonba helyezte át s egyúttal az 
erdógondnoki teendőkkel is megbízta. Duducz 
Károly m. kir. fóerdészt  saját kérelmére Csik-
szentmártonból Tekére helyezte át, erdógoud-
noki leendők megbízásával. Králl János erdész-
jelöliet erdészszé nevezte ki és Csíkszeredá-
ból Gyergyószentmiklósra helyezte s egyúttal 
az erdógondnoki teendőkkel is megbízta. Mán-
dics Gáspár m. kir. állatorvost Csikgyiinesról 
Alsójárára és Szalay József  m. kir. állatorvost 
Topánfalváról  Csikgyimesbe helyezte át. 

— Halálosán. Botsuhner Jánosné, szül. 
Balányi Anna. juliuf.  lió 28án harminc éves 
korában elliunyt Segesváron. 

Kinevezés. Az igazságügyiniuiszter 
Gross Tivadar dr kolozsvári közjegyzólielyet-
test Gyergyószentmiklósra, Kovácsi Albert dr 
székelyudvarhelyi gyakorló ügyvédet Maros 
vásárhelyre kir. közjegyzőkké nevezte ki. 

— Elvi határozatok A kereskedelem-
ügyi miniszter egy eset kapcsán elvi jelentő-
ségű határozatban kimondotta, hogy a községi 
közmunkának természetben szdlgálandó része 
csak is a községi és vicinális közutak céljaira 
a váltságösszeg pedig csakis a községi közutak 
szükségleteire fordítható.  A földmivelésügyi 
miniszter az igazságügyminisztcrrel egyetértő-
leg elvi jelentőségű határozatban kimondotta, 
hogyha a közlegelő tulajdonosainak valamelyike 
az ót illető osztatlan hányadrész fejében  egy 
darabot önhatalmúlag elfoglal,  az birtokhiibo-
ritás, mely bírói keresettel megterhelendő s 
a kereset indítására a tulajdonos társakon ki-
vUl azok vonakodása esetén a földmivelésügyi 
miniszter is jogosítva van. 

— Beszámoló. Dr Sngy  György alcsiki 
kerület országgyűlési képviselő augusztus 7., 
H. és 9-én tartja beszámolóját. Kíséretében 
lesznek Báró Wesselényi Ferenc, Babocsai 
Sándor, br Toroezkay Viktor és dr Hoflman 
Ottó országgyűlési képviselők. 

—Törvényhatósági közgyűlés. Csík-
vármegye törvényhatósága f,  évi augusztus.hó 
12-én tartja rendkiviili közgyűlését. Mivel ezen 
a gyűlésen szavazzák meg a segélyeket és 
ösztöndijakat, előre láthatólag a gyűlés népes-
nek ígérkezik 

— Székely diákok Londonban. Ár-
kony Jenő és Borbély Lajos székely diákok 
junius 14-éil gyalog indultak Londonba, a liová 
harminchét napi gyaloglás után julius 21-én 
érkeztek ineg. 

— Értesítés. A folyó  hó 4-ére hirdetett 
Cabarett a kflzhejött  akadályok miatt bizony-
talan időre ellett halasztva. Az előadás napja 
a Csíki Lapokban jelezve lesz. Kéljük a tisz-
telt közönséget kisérje figyelemmel. 

Jegyzői gyüles. A mepyei jegyzői 
egylet évi rendes közg} illését Gyergyószeat-
mikióson a váiosház nagytermében idei aug. 
17-én d. u 2 órakor tarlja meg; ez az el9Ö 
jegyzői gyűlés Gyerg} ószentniiklóson s azon 
hitbeli tűztem oda ki, hogy a tagok e gyűlés 
iránt a legnagyobb érdeklődést fogják  tanúsí-
tani. Pallfy  András, egyl. elnök. 

— A varmegyei közigazgatasi bi-
zottság folyó  hó lll-én a vármegyeház kisebb 
tanácskozási termiben lurlju rendes havi 
üléséi. 

— Áthelyezés és kinevezés. A föld-
mivelésügyi miniszter Ulreicli József  gyergyó-
szeiitmiklósi állatorvost saját kérelmére L'jegy-
liázára helyezte át és Kűliip F. Józsefet  m. kr. 
állatorvossá nevezte ki és Budapestről Gyer-
gyószentmiklósra helyezte át. 

Fürdőélet Szovátán. Élénk fiirilö-
évszak van a kies fekvésű  Szovátán. Szóra-
kozásokban nincs hiány. A napokban jól sike-
rült müvészestélyt rendezett az igazgatóság, 
amelyben Kotnlóssy Ilona, Győző Lajos, Z 
Molnár László és Ditrói József  veitek részt. 
Az Aimabállal kapcsolatosan pedig nagyobb 
szabású hangverseny volt, amelynek fénypont-
ját Sebeők Sálinak, a budapesti operaház tag-
jának a föllépte  alkotta, zongorán l'app Jenő 
tanár kisérte. A hangversenyen Mocsáry Béla 
pénzügyminiszteri osztálytanácsos, az ismert 
jeles szininiiiró, tartott helybeli vonatkozású 
humoros felolvasást.  Mindez nagy tetszést ara-
tott, valamint a marosvásárhelyi vonós-négyes 
társaság részéről előadott zeneszámok is. 

— A husvizsgálat uj rendje. Darányi 
Ignác füldmivelésiigyi  miniszter rendelete értel-
mében augusztus elsejével teljesen uj rend lép, 
eletbe, a fogyasztásra  szállt vágó állatok húsá-
nak a közfogyasztásra  bocsájtás elótt történő 
szakértői vizsgálata tárgyábnn. A rendeletet 
minden törvényhatóságnak megküldötték. 

—. Áthelyezés. Zajzon Lajos gyergyó-
szentmiklósi adóhivatali tisztet a nyárádszere-
dai adóhivatalhoz helyezték át. 

— Budapesti magyarok Szent Ist-
ván ünnepén. Az idei Szent István ünnepen 

bukaresti magyarok is részt vesznek. A 

nemzeti ünnepre ugyanis n bukaresti magyar 
dalos-társulatnak mintegy százötven tagia Buda-
pestre érkezik, Imgy uz István napi körmenet-
ben lésztvegyen A bukaresti magyarok augusz 

15-én mennek Budapestre és égy hetet 

a mélyben, a kilóméternyi hosszúságú völgy-
nek alsó, szűk nyílásán kijutva, rohanó esés-
Bei zúgtak tovább északkelet felé. 

Emlékezet szeiint 1837-ben egy tavaszi 
nagy esőzéskor épen e völgy szűk kijáratánál 
a víztől ittas hegyek két oldalt hanyat-homlok 
esve egymásra dőltek; a jobboldali lankás ol 
dal előre csúszva zuhant alá a mélységbe, a 
baloldali meredek sziklafal  fergetegszerü  robaj-
jal szakadt nyakába a lesiklott földtömegnek. 

A völgy elzáródott. Üregeit a patakok 
vize megtöltötte s 15—20 méternyi mélységű 
tó keletkezett a gyönyörű havasi virágágyak 
fölött.  A völgy fenyőit  a viz elborította, csu-
pán az évszázados, magas növésű fenyőóriások 
lombkoronája emelkedett ki a vízből. Az egész 
völgynek olyan lett a képe, mint egy hatal-
mas uszodáé, melyben emberek helyett fenyő-
szálak fürdenek. 

A viz sebes gyorsasággal emelkedvén fel 
a sziklagátig, átlépte kegyetlen torlaszát s bo-
szuból a gát fején  keresztül tört utat magá-
nak, hogy sietve elérje Szurduk tövénél a Bé-
kás vizét és megalkossa ott a természet leg-
bámulatosabb csodáját. Ez a Oyilkostó eredete. 

A vizben álló fenyők  idővel elvesztették 
lombjaikat, kérgük lekopott s ma csak a mez-
telen megfakult  törzsek láthatók CBonka ágaik-
kal, mint valami óriási temetőnek vihartépett 
sírkeresztjei. A kisebb fenyők  gyökerestől ki-
áztak s a viz erejétől pőrére vetkőztetve úsz-
kálnak A sima tUkröo. Az iáó, ugy látszik IHB-
Bonkiot kiemeli & még kiálló kopasz törzseket 
is B a tutajként uszó szálakkal együtt vala-
mennyit felolvasztja  a vizben. 

S akkor a Oyilkostó, mely ma egy fel-
hagyott temetőt ábrázol korhadó keresztakkel 
egészen sima lesz. aztán lejebb és lejebb száll, 
amint lefutó  habjaival sziklagátjának tar fejét 
mélyebbre vágja. 

Kilenc felé  járt az idő, amikor a tó part-
jára értünk. Első dolgunk volt a pihenés s a 
villás-reggeli elköltése. 

A főtitkár  ur varázsszavára a szekerek-

gos 
vétség gondoskodik. 

— A földmivelésügyi  miniszter uj 
rendelete. A cs. és kir. közös hadsereg, va-
lamint a ni. kir. honvédség terménybeli és 
anyagjárandósági szükségleteinek közvetlenül 
a termelőktói való beszerzésére mindenkor meg 
felelő  ügyeimet fordítok  és iniuden alkalmat 
(elhasználok arra, hogy a gazdatársadalom ér-
dekképviseleteinek is az érdekelt köröknek 
ügyeimét erre ügyre felhívjam.  A cs. és kir 
kiizös hadügyminiszter ur a közös hadsereg 
1ÍJ08—líKMI-ik évi ellátási szükségleteinek be-
szerzése tárgyában, mint minden évben, ugy 
az idén is körrendeletet intézett a hadbiztos 
saglioz, mely alkalmul szolgál ismét arra. hogy 
a köziig}elmet erre az ügyre irányítsam. Hz 
a körrendelet, melyet idezárva megkiildök. a 
termelők a hadsereg szállításokkal szemben 
nyilvánított snk kívánalmát valósítja meg és 
sók nehézséget szüntet meg, mely a termelők-
nek a hadsereg szállításaiban való részvételét 
hátráltatta. Bevonja ez a körrendelet a mező-
gazdasági érdekképviseleteket a hadsereg ter-
inényszallilási ügyeinek intézésébe és tért 
nyit közreműködésük részére a hadbiztosságok 
utján tiirténó helyi ármegállapításoknál, a ter-
melői bizonyítványok záradékolásánál, a kézi 
be\ásárlások megtartása és ideje megállapítá-
sánál, a bérleti ellátás elóijánlatainál esetleg 
töhli évi bérleti szerződések kötésénél stb. 
Felkérem Czimet, hogy az idezárt körrendelet 
intézkedéseit figyelembe  venni, a termelőknek 
annak alapján a hadsereg szállításaiban való 
részvétele érdekében közreműködni és erre 
iz ügyre nézve szerződő tapasztalatairól eu-
geni ertesitem szíveskedjék. Végül a gazda-
sági egyesületek és a vármegyei mezőgazda 
sági bizottságok figyelmét  felhívom,  hogy a 
hivatali elődöm 191)5. évi 48101. szánni kör-
rendeletével megküldött minta szerint kiállí-
tandó termelői bizony itványokon a gazdasági 
egyesületek vagy mezőgazdasági bizottságok 
által rávezetendő záradékban a helyi termés-
átlagokra vonatkozó adatokon kívül az is fel-
tüntetendő, hogy az illető termelőknek saját 
terményeiből mekkora a szükséglete. Buda-
pest, 1*108. julius 20. A miniszter helyett: 
Mezossy, államtitkár. 

— Pslyazat postagyakornoki állás-
ra. A posta-, távíró- és telefon-igazgatósága 
nyolcvan ^yakornokjelölti állásra hirdet pályá-
zatot. Ez állásokra az 1883. évi I. törvénycikk 
14 ik szakasza értelmében azok az ifjak  pá-
lyázhatnak, akik középiskolát, vagy egyenrangú 
más intézetet, érettségi vizsgálattal sikeresen 
elvégeztek, tizennyolcadik évüket mái betöl-
tötték és magyar állampolgárok. Ezenkívül a 
pályázók községi erkölcsi bizonyítvánnyal fed-
hetetlen előéletüket, közhatósági orvosi bizo-
nyítvánnyal pedig ép, egészséges, a posta-, 
távíró- és telefon  szolgálat minden ágának 
(éjjeli mozgópostai stb. szolgálat) elvégzésére 
testileg is alkalmas voltukat igazolni tartoznak. 

Az állásokat a kerületi posta- és távíró-Igaz-
gatóságok fogják  betölteni, és pedig a buda-
pesti posta- és távíró-igazgatóság lG-ot, a többi 
kerületi igazgatóság pedig egyenkint 8-at. A 
sajátkezUleg irott és születési, orvosi, erkölcsi 
és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt  folya-
modványokat a már közszolgálatban állók elöl-
járó hatóságuk, a közszolgálatban nem állók 
pedig az illetékes főszolgabíró,  vagy polgár-
mester utján augusztus In éig, n budapesti, 
kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, 
soproni, temesvári, vagy zágrábi posta- és táv-
író-igazgatósághoz nyújtsák be. 

— Köszönet nyilvánítás. A folyó  évi 
julius 7—1 l-ig Csiksomlyón tartott lelkigya-
korlatok alkalmával jelenlevő főtisztelendő  lel-
kész urak a zárda temploma javításához kegyes 
adományaikkal következőképpen járultak. Nagy-
ságos Karácsony Márton apátkanonok plébános 
50 korona, Sebestyén Mózes esperes-plébános 
30 korona, Hosszú Ferenc, Fáraó Simon, Koncz 
István esperes-plebános 10—10 korona. Szín-
ién lncze DJIIIOKOS, id. Antal József,  Bajna 
Ferenc, Tódor József  plébános, id. Erős Józs T, 
dr Gyárfás  Tihamér tanárok 10—10 korona. 
Lukács Vilmos, Vilmán Géza, Ágoston ignác, 
Zonda Vince, Kopatz Gergely 2—2 korona, 
György Lázár 3 korona, dr Fejér Gerö, Dóezy 
Endre, Máté István 5 5 korona. Korhuly Ig-
nác, Kende Szevér, Huszár Adáin, Kórösy, 
György Gábor, Császár Károly, Badila János, 
Kicsid Béla, Merza István, Olas< András, Tol-
los Jenő, ifj.  Antal József  1—| korona, (iái 
Tamás 50 üllér Végül Jakab Lajos esperes-
plehauos 10 korona, özv. Pa:il Islvánné és Paál 
Boriska 12 korona. Tehát összesen 232 koro-
na 50 üllér. Sziniéu a julius 14—18-án tartott 
lelkigyakorlaton jelen voltkániorés tanitó urak 
egy a Szeut Ceciliát ábrázoló uj ablak heszer-
zesére adakoztak. Ambrus Ferenc, Tódor Ist-
ván, Texe János, Antal Aron tanár, Marlhy 
Lajos tanár, Csohoih István 2—2 korona, Antal 
János, Weger Ferenc, Gergely József,  lncze 
Gyula, Tállyáu Imre, László Dénes, Antal Já-
nos Szent-tamás, Takó Mózes, Ambrus Károly, 
Én is adok, I'éter János, Ádám József,  Márton 
László, Matskási József,  Péter Balázs, Tamás 
Imre. Kristó István, Siinouovics Geró, Domo-
kos János, Bartlia István, László Antal, Sándor 
Zsigmond, Wé^er Béla, l'álosi Géza, Mihály 
Elek, Bakó Tamás, Imets Mózes, Bakó Albert. 
Barabás Kajiuond, Ferencz János, Fercncz Jó-
zsef,  Sánlha Albert, Zsügön képezdei tanár 
I —1 korona, Gál Sándor Oroszhegy 1 korona 
50 üllér, Balázs Gyula, Biró József,  50—50 till. 
A kegyes adakozók nyerjék a Boldogságos 
Szűz Mária pártfogasát,  Istennek bőséges jutal-
mát és fogadják  a zárda hálás köszönetét! 
Csiksomlyó, lí>UH julius 22-én. 1'. Paál K. János 
zárdafónök. 

— A Tordai Dalkör hangverseny-
körutja. A tordai dalkör a mult évben Eger 
városában oly fényes  eredménynyel lezajlott 
országos dalárverseny első csoportjának győz-
tes versenyzője. Erdély jelenlegi legelső ma-
gyar dalárdája, mely a mult hóuapban a Ko-
lozsvári Dalkör 40 éves jubileumán is a siker-
dús munkából emberül kivette az ót meg-
illető részt, az erdélyrészi dalárszövetség meg-
alakulásának nagy reméuyekkel kecsegtető 
muukaja után székelyföldi  körútra indul s ez 

ról leemelődtek az ételek és italok, de olyan 
bőségben, hogy nz egyik turista ijedtében fel-
kiáltott: 30 ember kosztját 14-nek elkölteni 

ez már az én ifjú  korom ábrándjait is tul-
haladja. De n titkár ur leluit rövidesen: nyug-
tával dicsérd a napot és az étlapot. 

Pihenés közben hnllottam, hogy a Gyil-
kostó vizét,egy nagy ipari vállalathoz akarják 
felhasználni  zseniális gondolattal. A balánbáii} ni 
rézhegyek, tudvalevő, ismét üzembe jöttek 
Iruncin pénzen. Az ötletes franciának  eszébe 
jutott, hogy a Oyilkostó bó vizét, bár óriási 
hegyek választják el Balánbányától, a legol-
csóbban lehetne felhasználni  a hajtóerő eló 
állítására. A műszaki terv Bzerint, a Oyilkostó 
vizét alulról betongálba fognák,  mi által a tó 
még magasabbra nő; s mivel igy felszíne  kö-
rülbelül 200 méterrel lenue magasabb, mint 
a belőle kifolyó  pntak medre nyolc kilométer-
nyi törtetéB után, a tó lefolyó  vizét egysze-
rűen csatornába szorítva egyenes vonalban 
vezetnék a nagy Czohárd belsején keresztül a 
Pokol kapuig, ahol aztán 200 méteres mester-
séges vízesés létesülne. 

Ezt az óriási vizerót gépekkel átváltoz-
tatnák villanyos erőre, a villanyos erőt pedig 
dróthálózaton átvinnék Balánhányára könnyű 
szerrel. Ez a terv, hallomás szerint, közelebb-
ről megvalósul. 

Egy órai pihenéB után indultunk neki 
gyalog egy olyan útnak, melyen a természet 
alkotó és romboló erőinek évezredes nyomai 
ejtik ámulatból ámulatba az utazót. Ez a gya-
logjáró a Vöröskópataka mentén vezet végig 
másfél  órányi- hosszúságban. Megkezdődik a 
gyergyói havasok fantasztikus  alakulatokban 
kiszámíthatatlan, egyes részeiben pedig meg-
közelíthetetlen borznlmas sziklabérce óriási ter-
jedelemben, mely között egymásra hullt a kő-
tömbök alatt, feldúlt  Bzikla agyban rohan gyil-
koló haraggal a sebes patak. Két oldalt 400-600 
méteres kőfalak  meredeznek az ég felé;  egy es 
helyeken a sziklatetó be is bajlik 10-lö mé-

teres, félboltozattal,  melyek alatt 50 méter 
magas és ugyananuyi széles sziklatömbök pi-
hennek lomha testükkel s mint valami óriás-
anyára tekintenek lel a magasba a boltív alá, 
ahonnan egykor leszakadtak. 

Meg kellett rendülnie u föld  másik sar-
kának ÍB, mikor ez az elszakadás végbement. 

A szikla hegységnek vannak hosszantartó, 
méteres szélességű repedései, itt-ott barlang-
szerű félboltos  csarnokai, melyeket, ugy lát-
szik, a száz méterrel magasabbnn járó patak 
vájt egykor magának. 

Láthatók óriás sziklanyergek, egymásra 
hulló kőhegyek, szédítő káoszban, ugy, hogy 
az ember ezek láttára félve  kérdi önmagától: 
képes volt-e a föld  szétroppanás nélkül ilyen 
rettentő sulyok zuzó esősét elviselni? 

Vannak közben nagyszerű vízesések s 
olyan sziklamedrek is. melyeknek oldalfala 
nyílegyenes lévén, a szikla közé beékelt fa-
gerendák végtelen száma alkotja rajtuk a hi-
dat — 150 méteres távolságokban. Az ember 
háta borzong, amikor ezen gerendákra lép, 
mert nttól fél,  hogy gerendástól együtt men-
ten u mélységbe zuhan. 

Mi lehetett itt ezelőtt évezredekkel? 
Talán egy egészben álló sziklahegy, me-

lyet vngy valami erőszakos vulkanikus erő 
repesztett ketté a lefutó  vizek részére, vagy 
pedig maga, a 100—200 méterrel magasabban 
járó patak vájt lassan magának ily borznlmas 
öBBze-visBzaságbau. 

NagyszerU látvány, mikor a meredek 
sziklafalba  gyökeret vert fenyőszálakat  pillant 
meg a szem, néhol meg a lejtósebb részeken 
derékban kettétört fenyóerdóket.  Jele annak, 
hogy amit még a sziklán ÍB fölnevel  100-150. 
év, azt egy százados vihar néhány parc alatt 
megsemmisíti. Milyen erejű is lehet az a vihar, 
amely beszorul a Bziklaöblök közé s nem tud-
ván kijutni börtönéből, égő boszuval csavarja 
pokoli knrjára a kőhegyek vékony hajzatát, 
ezeket a sziklarétegekbe ékelt fenyószálakat 

s egy roppanással bérceket mozdít, hegyeket 
repeszt, lát és követ egyszerre vág le a mély-
ségbe a zúgó patak fölé. 

A Titánok harca ehhez képest a mesék 
országából való törpejáték. Hát még mitió le-
het az orkán zenéje ilyen terjedelmes Bziklu-
orgonákon í! 

A fenséges  nem a költők müveiben, nem 
u művészet alkotásaiban, nem is a fautáziábnn, 
de itt valósul meg a természet csodáiban. 
Vâ y lehet-e szebbet is képzelni a Kupás-
tetóuél?! Ez a 100 méter magas, meztelen 
sziklakúp olyan, mint egy felhagyott  csonka 
őrtorony, melyet egykor a (öld haragos gyomra 
dobolt ki magából, miután nem hirta terhét 
tovább viselni. 

Ilyen pnnurámát nem állit elő a petro 
zsényi Szurduk; kár járui Svájcot, Tirolt, 
Stájerországot annak, aki fenségeBt  akar látni-

Ugy kis kanyarulattal végre elérünk azon 
ponthoz, hol a Vöröskópataka a Békásba öm-
lik. EgyeBűlés után e két patak beleágazza 
magát 300 méter magas szUk fal  közé, mely-
nek kezdetét a nép Pokolkapunak nevezi. Itt 
már kézzelfoghatóan  látszik, hogy vagy erő-
szakos erő nyitotta meg a sziklát, vagy a pa-
tak, mely egykor a tetőn járhatott, lassú év-
ezredes munkával szállott alá a mélységbe. A 
természet csodatevő ereje mintha kimerülve 
elérné itt végsó fokát  1 

Lélekzet elfojtva  megyünk be a Pokol-
kapuján s ahol néhány év elótt madár sem 
járt, mesterséges, szik lábavágott keskeny ös-
vényen haladunk lefelé  a Békíts felett. 

Az Isten eszméje lelkünkbe markol, a 
természet apologiáját jobban kezdjük érteni 
minden knthedrai bölcseségnél. 

Békás Hzurduka körülbelül 1 kilométer 
hosszúságú. 

Ezt nz utat megtenni, ezt a képet meg-
tekinteni érdemes minden külföldinek,  a ma-
gyarnak pedig kötelessége. 

A békási Szurdukban láthatók egy, ezelőtt 
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által is dokumentálni akarja azon tényt, hogy 
a pár év múlva szinten 40 éves jubileumra 
készüld tordai dalkör a szép és magasztos 
eszmék hirdetése közben is dal szárnyain 
kulturmissziót teljesítsen. Akik az 1907. évi 
egri országos dalárverseny nemes küzdelmeit 
figyelemmel  kisérték, meggyőződhettek róla, 
hogy a dal Imnes mezején az utóbbi pár év 
alatt az ország összes dultársulalai mily óriási 
elóhaladást tettek s mégis milyen óriási küz-
delem árán jutottak a babérhoz i:zok, amelyek 
versenydijakat kaptak. Kgerból az erdélyreszi 
dalárdák közül csupán a tordai dalkör hozta 
az első csoport ezüst serlegét; de ezzel kap-
csolatosan meg kell említenünk azon nzumoru 
tényt is, hogy az erdélyrészi dalárdák közül 
csupán a tordai dalkör, a kolozsvári „Össz-
hang" és a kolozsvári polgári dalárda érezte 
magát aunyira erősnek, hogy a királyhágón 
tuli dal.irkolosBzuaokkal, a katonailag szerve-
zett és fegyelmezett  nagy dalárdákkal fel 
vehesse a versenyt A tordai daloskör tehát 
czéljául tűzte ki, hogy ez évi augusztus hó-
ban egy nagyobb szabású hangverseny-körutat 
rendez, buzdítja munkára, kitartásra az erdély-
részi kisebb dalárdákat s azon nagyobb helye-
ken, ahol megfordul,  s nhol még nincsenek 
szervezve: elélendő sikojvivel előkészítse a 
talajt, amelyen talán a közel jövőben magyar 
dalárok ajkáról oly szépen log zengeni a ma-
gyar dal Ugy legyen! A lorilai dalkör Maros-
vásárhelyen, Segesváron, Hrassóban, Sepsi-
Nzeiitgyi rgyiin, Klópatakon. Tusnádlürdón. Csík-
szeredában, (iyergyó-Szentniikhison, Borszéken. 
Kuvásznán, (jyulalalvan és Kézilivásárhclyeii 
fog  hangversenyezni s műsorába felvette  a 
legismertebb magyar zeneszerzők legszebb 
félti  kardalait, melyeket Krilély műpártoló kö-
zönségének alig vagy csak nagy ritkán lehel 
alkalma hallani. A műsorból egyes betétsza 
mok, női és féiliszólók,  duettek, hegedű szólók 
Mb. mellett kiemeljük a következő múdaraho-
kat, magyar népdalokat és nepdalegyvelegeket: 
.felőli-,  irta Lányi Krnó; -Regi nóta", irta 
Lányi Krnó; „Sárga földből  virág nem kél", 
irta Lányt Krnó: .Kertem uhut...", irta Lányi 
lírnö; .Szent hamvak'', irta (iaál Perencz; 
„Kossuth Lajos ablakában", irta (iái Kerencz; 
-Nyisd ki anyám*, irta.Ciál Kerencz; „Kohász-, 
irta Huber Ká-oly: .Őseink emléke-, irta Hű-
bér Karoly; „Rákóczy kesergöje", irta Kálily 
tiyula: .Bujdosok éneke', irta Káldy Gyula; 
.Zúg az erdő", irta Meder Mihály; .Remény' 
es „Tavasz', irta Mosonyi Mihály: „Arvalány-
liuj". irta gróf  Festetics Lco: .Jaj annak jaj-, 
irta Szügyi József;  .Kurucz Dal-, irta I'ogat-
sing Guidó; .Falu végén kurta korcsma-, irta 
Aruny János(?!i; .Tudjátok-e mit álmodtam '>', 
irta Dankj Pista; .Szckely barezi dal', irta 
Fáy-Hakl. — A tordai dalkor munkabírását, 
értelmi fejlettségét  éa hazafias  irányát a közölt 
programból tökéletesen megismerhetjük ; ere-
jét, hanganyagát és előadói művészetét meg 
fogjuk  ismerni a hangversenyeken; hisszük és 
reméljük, hogy a nagy közönség ennek u szín-
magyar, törhetetlen kitartással és ügybuzga-
lommal kűzdó dalárdának törekvéseit kelló 
mértékben fogja  méltányolni. Keinényuyel té-
telezzük fel,  hogy az illetékes hatóságok is 
a dalárda czélját felfogva,  annak tagjait szí-
vesen fogadják,  segítik és a viszonyoknak 

megfelelóleg  támogatják. A megérkezést, a 
hangverseny helyét és idejét nnnak idején a 
szokásos falragaszok  és értesítések mellett mi 
is közölni fogjuk. 

— Földomlás. A gyergyószentiuikiós— 
madéfalvi  vonalon julius hó HU án mnjd.iem 
végzetessé vált földomlás  volt. Az utóbbi na-
pokban előfordult  esőzések meglazítottak az 
alagtlti átvágásnál a földet  s ennek következ-
tében egy hegyoldal beomlott és eltemette a 
síneket. Az este H órakor Madéfalváról  Gyergyó-
szentiuiklós felé  haladó vonalot utiában feltar-
totta és 4 órai késéssel érkezett rendeltetése 
helyére. A vejetlen szerencsének lehet köszönni, 
hogy az utasok a nagy ijedtségen kivül a na-
gyobb bujt ezúttal ismét kikerülték. 

— Pályázati hirdetmeny. A csíksze-
redai m. kir. földmivesiskola  igazgatósága 10 
állami öszlöndijas helyre, melyek folyó  évi 
tkiób. r 1 én töltetnek be, ezennel pályázatot 
kirdet. Az iskola célja: 2 éves tanfolyam  alatt 
a befogadott  ifjakat  a mezógazdasag minden 
ágában gyakorlatilag kiképezni, hogy a kilépő 
tanulók saját kisgazdaságuk okszerű kezeléscre 
képesek, vagy nagyobb birtokban a munkák 
fclügyelésére,  vezetésére, mint béresgazdák, 
munkavezetők, alkalmazhatok legyenek Pályá-
zati feltételek:  I. Az ingyenes hely t-k re sze-
genysorsu l'óMlllives ifjak  véletuek fel.  Az ezen 
helyekre befogadott  tanulok a teljes ingyenes 
ok látáson kivül dijtaleiiul nyernek: élelmezést, 
lakást bútorral és ágyruhával. Intést, világítást, 
mosást, betegség eseten orvoslást, az oktatás-
hoz szükséges MII , keni és gazdasági eszkö 
zöket '-'. Az ingyenes helyekre csak oly a 
fiililmives  úsztál] hoz tartozó ilj.ik vétetnek fel, 
akik 1~ évet hetöltölték és mezei munkák 
végzésére ép. erős, egészséges testalkattal 
bírnak, mit orvosilag tartoznak igazolni. Akik 
katonai kiilelezellségökuek eleget tettek, vagy 
a in. kir. honvédséghez soroziallak be, \agy 
hudnif  ntességet nyel tek, a felvételnél  előnyben 
részesülnek. Folyamodványuk folyó  évi augusz-
tus hó Í2U ig a 'Nagyméltóságú ni. kir. Kölilmi-
velésügyi Miniszter Úrhoz eiiin-zve, a in. kir. 
tóldmivesiskola igazgatóságához Csíkszereda 
nyújtandók be. Folyamodványok következőleg 
szereletulók fel:  1. Keresztlevél •>. Iskolai bi-
zonyítvány. hogy az illető írni, olvasni és a 4 
alapművelettel számolni tud 3 Pályázó vagyoni 
állapotáról szóló hiteles bizonyítvány, vagjon-
talanság esetén szegénységi bizonyítvány. 4. 
Illetőségi erkölcsi bizonyitvauy. 5. Orvosi bizo-
nyítvány. hogy a pályázó egészséges és tnezó-
gazdasagi munkát elbíró testalkatú, fertőző 
betegségben nem szenved, véilhiinlói'el sike-
resen Ujraoltatott. ti. Bizonyítvány. amelyben 
felvan  tüntetve szülőinek foglalkozása,  testve 
leinek száma és kora. 7. Kiskorúság esetén 
szülői, avagy gyámi engedélyről szóló nyilat-
kozat, hogy a/, illető az iskolába belephet H 
Az állami ösztöndíj mellett felvett  tanulók, 
illetve azok szülői, gyámjai, vagy munkaadói 
azon esetben, lui a tanuló a földmivesiskolat 
a tanlolyam teljes bevégzése elótt önkent el-
hagyja, vagy az intézeti szabályrendelet értel-
mében elbocsájtatik, a ráfordított  költségeket 
egy évi llOU koronával számítva, az államnak 
az eltávozástól számítva (i hét alatt megterí-
teni kötelesek. — Ezen kötelezettséget ok inány-
nyal tartoznak igazolni. A felvett  tanulók kö-

-0 év\el keletkezett faipari  vállalat nyomai 
A gazdag l'rmánczy cégnek volt egy erdóje 
olyan területen, nhounun a fát  csak is sodrony 
pályán lehetett volna leszállítani horribilis be-
fektetéssel.  Egy gyergyőszentmiklósí szarnia 
zásu, műszaki tiszt, Giacomuzzi János, az Ur-
mánciaknak jó barátja hósi elszántsággal meg-
mászva a Szurduk tetőit, bőrruhában, derekáo 
kütélb I ereszkedett alá a mélységekbe, hogy 
topográfiái  tájékozódást nyerjen. Segítő társa-
kul nem kapott a kornyékből embereket, mert 
a néphit Bzerint ott, ahová hivta őket a vak-
merő vállalkozó, a pokol szörnyei laknak, kik 
a sziklák között hétfejű  sárkányokon nyarga-
lisznak. Giacomuzzi a Békás felett  merész 
gondolattal fagerendákon  nyugvó magas úsz-
tató csatornát készíttetett 28 kilométer hosszú-
ságban; befogta  a csatornába a Békás vizét 
s igy vitték a faanyagot  Tölgyes felé.  Az er-
dőt jövedelmezően kihasználták már évekkel 
ezelőtt, a csatorna pedig most romokban hever. 

De a vármegye, hogy a világtól elzárt 
békás-, domuk-, zsedánpatakiuk könnyebben 
bejuthassanak Gyergyószentmiklósra, nehéz 
robbantó munkával a Szurduk szikláiban gya-
logátjárót vágatott, mely talán idővel egy ko-
csizható útnak lesz az alapja. Ha ez az ut el-
készül, s Szentmiklósról szekérrel lehet majd 
idejutni, akkor Békás Szurduka lesz Európá-
nak egyik legfenségesebb  természeti csodája. 
Csikvarmegye alispánja s Gyergyó-Szentmiklós 
városa bizonyára mindent elkövetnek, hogy ez 
az ut mielőbb léteBÜljÖP. 

Miért menjünk másfelé,  mikor Csikmegye 
magába zár mindent, ásványvizek, fűrdók  ki-
tűnőségeit, erdőket, völgyeket, havasokat, a 
fauna,  flora,  kózetvilág ritkaságait, sót a ter-
mészet bizarr alkotásaiban is oly gazdag, hogy 
nz Alpesek versenyre kelhetnének vele. Ak-
názzuk ki bár magunk ezen kincseket s ezzel 
is lendítettünk egyel a székelymentő akción. « 

Kettőre járbntott az idő, mikor a hadi 
szállásra visszaértünk. Iu már várt a kii Unó 

ebéd s ennek korouája a pompás nyáisonsiilt. 
Kaczagó kedvünk kerekedett, mihelyt az első 
lalat utáu észrevettük, hogy a főtitkár  urnák 
vagyunk folytatólagosan  lisztéit s részi tekben 
szívesen látott hálás vendégei. Megkezdődött 
a vig poharazás, ének, kedélyes csevegések 
között. 

Nem hiányzott semmi az ebédhez, csu-
páu — a gyilkoslói pisztráng. A főtitkár  ur 
ugyanis elfelejtett  horgot hozni magával, való-
színűleg attyl való feleimében,  hogy előbb 
utóbb ó muga is horogra kerül. 

* 

Valahányszor vármegyénk ethikai életét 
tanulmányozom, mindig eszembe jut az a hí-
res alispáni beszéd, mely akkor hangzott el 
Csikmegye határán, mikor az első vonat Há-
romszék felől  nz Olt szűk völgyén felrobogott 
Szónok a resigniició hangj.ui mérte össze a 
multat a jövővel, amazt a havasi szádokkürt 
tel, emezt a gózmozdony sivító füttyével  szim-
bolizálva ékesen és meghatóan. 

Bizony nehéz megmondani, hogy mit rej-
teget mélyen nz idők méhe akkor, mikor égy 
nyugvó, csendes, antik, faekés  agrikullur viliig 
összeomlik B helyebe lép egy uj, gépekre 
épült, gőzzel törtet», szédítő uj világ? S kér 
desek kérdése, hogy váljon a regi elzárt, 
pnlriarkulis élet boldogságát érdemes-e felcse-
rélni a gazdaságiing folyton  növektó uj élet 
kincseinek halmazával V I 

A sejtelmek ködébe vész el minden kom-
bináció jövőnket illetőleg, a múltra nézve pe-
dig a merengés fájdalma  üli meg az emléke-
zet mohos gerinceit. 

Egy bizonyos, hogy a kulturával nincsen 
arányban, nem tart lépéBt vele a boldogság, 
s megelégedés; s hogy nz első mozdony kó-
szénfüstje,  mely először hasította szét völ-
gyeinkben a feny  vesek csendesen elterülő ozon-
áramát, egy uj világot nyitott meg előttünk, 
a székely nép halálos átkául, szégyeuéül, — az 
erdő panamák világát. Caslor. 

teleztetnek arra. hogy ruházatukban a vidék 
népies viseletéhez alkalmazkodnak, melyből 
belépésük nlkulmávnl egy ünneplő és egy hét-
köznapi ruhával. ,') pár fehérneművel,  2 pár 
lábbelivel, 2 köt-nnyel és 4 törölközővel kell 
birniok. Csíkszereda, IÍHI8, évi julius hóban. 
A ni. kir. földmivesiskola  igazgatósága. 

— A kánikula. Mindeu knK-nilAl-iiiinlimi meg-
találja nz ember a kipvrtk'-zü szavakat: Julius 2H. 
A klinikáin kezdeti-. Ekkor kezdődik n .kiitvn-
meleg". csillagászati nyelven okkor lép a nap az 
oroszlán jegyéin* és tart augusztus *J;l-ikáig. okkor 
lép ki ugyanis ii nap uz nmszlán jegyéből. A klini-
káin „klltyiilnelcg* idejét u nyaralás krlIruirs gou-
dulntávid. vngy legalább is ;i tétlenség liignhiiiivnl 
kittjük MsN/r. Iliszni .1 kereskedő és ípgil'OS is 
tigurka szcznnnak ki-n-szh-lti- rzt az cgvliiínapi pan-
gást. régebben azunhau igen nagy vult jrlrntu 
sége. A „kutynmeleg'* és „kánikula" elnevezések 
keletkezésére egyrészt n nyelvtan. másrészt a tör-
ténelem ml litlnulnliist. A latin ugyanis ezeket n 
llU|>iiknt ,'lii-s (-Linii-iil;u.-s" -nrk nevezte. A kiiuikula 
n . eiinii-iilnris--mik egyszerit clmagyurusirásu. u 
^eaiiii-iiliii-iM" győke pedig il -rnnis" (kutya). A 
kánikula kiltyaincleg tehát u kutya fogalmával 
kapcsnlatos. Történelmi része az elnevezésnek ott 
kezdődik, lingy liuir n régi .ii-iilmk ndliik a .Szi-
rinsz" nevet auunk a csillagunk. mely a N'agy-
ktilya e.sillngké|iének főc.silluga:  n Sziriuszniik né-
|iies elnevezése mii is Xiigykutyn-csilliig. .Másiiil-
i-einlü csillag ugyan. mégis négyszerte fényesebb, 
mint nz iitlngns elsiireiiilii csillagok. N'yulez esz-
tendeig tm-t. inig Ir'-iivr IVdiliinkre ér és a napnál, 
mely Jiedig százötven milliú kililllli'lcr távnlságra 
vilii tnliink. ölsziízncgyvciiháromczci-szertc messzelili 
tekszik. A tiszta ég déli részén nagy csillagpont 
pújában ragyog (élénk tt Szirittsz erös fénye:  nem 
esmln trliál. Itngy a régi népek előtt killönös tisz-
telel t-írgyu vult. kiiliiniisen a régi egyiptomiaknál. 
Négy-százesztendős kutatásra vult a liiraiik tniliis 
esillngászainak szükségük, inig kisütötték, lingy n 
Klltvil-esillag, melyet i'ik „Sn|ii-I" Ili k liivtak. mi-
iéle iisszelngtréslieil vnll u N'illis kiiintéseivel. \'izs-
giiliidásnk ereiliiiéliye n kiivetkeZM vult: Amelyik 
liiijnaliiii n nyári iia|iviillf>ziisnuk  eirisziir Isilliin't 
l(il a Sopet li'lívt- n jiirkndú nii|isllgiil-bnn. ninelyik 
nyári napon teluit n Sopet liajnnllinii kelt. aznap 
áradt, ki u Nílus is. nii ely áradástól l'üggiitt nz 
in-szág tei-niése, jéléte. gazdagsága, A Nilus kiiin-
tésének kezdete vult a régi egyiptomiaknál az év 
kezdete is. ez volt nz első, a Tliot llónap elseje, 
nz uj év. amely impun Kgyiptoirszerte ünnepsé-
geket tnrtotliik Izisz istennri tiszteletére. Izisz leg-
liireselili temploma S/.iiiszliiiu állt, nugy nitiiuilii 
kiizepén, óriási szulirával. egészen l'iityollm liuritva. 
A sziiliriiu ez a fúlirás  állott-: „Ku vagyok ami 
volt, nini vini, anii lesz: fátyolomat  még lialalldó 
nem lebbentette lül." A ITililnek és termékenység-
nek, u szeretetnek és hiizusságmik. u vidlásnak és 
törvénynek, a tengernek és hajózásunk, nz nlvilág-
vlllc és Holihuik istennője, Izisz volt egyultal kor-
látliin királynője a Nilus kiöntéseinek is: tiilili 
szobrán ez a lolii-ás látlinté: „Izisz. nz év kezde-
tének úrnője, nki u Nilus Imbjuit duzzasztja, 
lingy az istenek és emberek szamára eledelről 
gondoskodjék.- Iziszuek volt teluit u Sopet-
fsillng  is szentelve. Az egyiptomiak mnezeiliiii-
giirüg származású urulkoiliíiiiuk iilejélien. a Potolii-
uieuszok alatt, akiknek ft  kormányzása itl.it' w 
lzisz-kullusz a legnagyobb fokon  állott. Izisz-
Sotsiliuak S'illiis nuis alakja n Sopet sziínnkvagy 
cg.vszel-iien "sak Sotlilsnnk hívták, niaiut ez a kö-
vetkező liieroglif-líiliratliiil  is kitiinik: „Szotisz is-
tennő. az év kezdetének királynője, aki a maga 
idejében emelkedésre készteti a Nilus hullámait. 
Más l'ölirás erről értesit: t) (Horasz isteu tette 
Szntisz-esillugnt nz égi-e. amely a viztiimegeket 
együvé liajtju. Iiogy elárasszák nz országol." III. 
I'ti1111im-iisz liiivs dekli'tilinii pedig, melyet a kaao-
puszi > nilusdeltai i templom Hzániáru Krisztus előtt 
2HH-bnn, márczias 7-én kibocsátott, egyenesen el-
rendeli, Iiogy ,nz egész országbnli ünnepel üljenek 
nzou ii impun, nmelyen Izisz istennő esillagu meg-
jelenik. mely imput n szent könyvek újévek hatá-
rozzák meg.- — t'eiizurinusz. nki Krisztus után 
a harmadik százndban élt, n Sziriuszról ezeket 
irjn: „Az egyiptomiak esztendejének, melyek n 
görögök .kiinikun'-iink. a latinok „IHMIUS rani<-u-
lnris--nak liivnak, n kezdete ama Ininap i'fliot; 
első nnpjii, amikor n Kutyn-esillng megjelenik, mert 
polgári esztendejük esnk Hlío nnpliól áll. Innen 
van. Iiogy iniailcii negyedév körülbelül egy- liúuap-
pul rövidebb u rendes negyedévnél. A Kutyu-esillng 
tobűt esttk minden 14IÎI esztendőben kél ugynn-
ubban az időben.' Cenzuri,ülsz említi továbbá 2ítH-huo 
Krisztus után, Iiogy -Thot llónap elseje kerek száz 
esztendővel ezelőtt julius i l-re t XII. Cal. Aug.i 
esett. „Klilien az időben szokott a Kutya-csillag 
Kgyiptombnn kelni, ebből tehát megtudható, Iiogy 
ettől ii nevezetes évtől kezdve (melyet Nagy- vagy 
Kutya-évnek liivnnk1 mai napság u századik eszten-
temlőben vagyunk.- Cenzorinusz ez adatából 
német csillagászok kiszámították, hogy mivel az 
ilyen Nagy- vagy Kutya-esztendő nem is év. ha-
nem 14IMI éves periódus volt. s a régi egyiptomi 
hieroglifák  szerint legalább üt ilyen periódusnak 
kellett Egyiptom fölött  elviharzania. az egyiptomi 
műveltség Krisztus előtt ötezer esztendővel kelet-
kezhetett. 

— UJ folyóirat.  Az Erdélyt Irodalmi Társaság 
1908. október elsején „Erdélyi Lapok" címmel szép* 
Irodalmi lolyólralot fog  megindítani. Magyar lélek 
szerint szolgálni akarjuk vele a magyar nemzeti iro* 
dalmat, amely nem zárkózik el a Nyugat hatásaitól, 
de megőrzi drága hagyományképpen régi ueuizcti 
voaá-ialt gondolkozásban ás erzóseitjuu, abaralábao 
éa nyel vélten, miodenek Ifilül  t pedig erkölcsi fclto-
gisAlian. Nem akarjuk egy pillanatra ncin elfeledni, 
hogy Erdélv a magyar léteinek minden időben erős 
végvára volt, ainelyeu mindig megtörtek aa Idegen 

szellem támadásai. A mult, — amelynek elmúlhatat-
lan emlékei karQlvessuok, — arra kötelez, hogy ma-
gyar agy és magyar sziv szerint szolgáljuk, védjük 
escrdsitsOk magyarságunkat. Meg akarjuk szólaltatni 
az erdélyi magyarság köaszelleuiét, amely örökbecsű 
történelmi és társudulmi hagyomáuyokou épQlt íel: 
liancot akarunk adni a rajtuk nyugvó vtl&gueaetnek. 
Irodalmi, művészi éa társadalmi nagyérlábQ muuká-
sokiiun ti fővároaon  kivül csö Magyarország aem 
szűkölködik. Azt akarjuk, hogy e lap erejével a ben-
nük rejlő szellemi tökét ueinzeti inGvellségUnk javára 
minél dusaiihun kainntozlassuk. Az Erdélyi Irodalmi 
Társaságnnk minden tagja önzetlen muuítával és ki -
turtú lelkesedéssel láp ezzel is a nemzet szolgálatába. 
Apátliy István, lír. Hulintit József,  gr. tiáulfy  Miklós, 
tledöliázy J&uos, Benedek Elek (tiszteleti tag), Bö-
löny József,  Cholnoky Jenő, Csengeri János, Cser-
nátoni (îviilu, Deák Albert, DÍázsi l.ujos, I>ózsu Endre, 
Kiidrődi Sándor, (t. tag), Erüjy béla, Kaugbué tíyujtó 
Izabella, Purkas tMöu, Kelszeghy Uezső, Fereiiczv 
Jii/.sct, Fercnczy Zoltán, De tíerando Aulonina, üya-
lui Kurkas, Oyarmatliy Zsigúné, űyului Hál (t. tag). 
Haraszti Gyula, HegedQs István, Hegyessy Vilmos, 
Hory Uéla (t. tag), Jakah Ödön (t. tag), Janovics 
Jeni,, Jékey Aladár, Kcncssey Béla, Korbuly Jóasel, 
Kovács Dezső, Kozlua Ferenc, Kreutzer Klpót, Láncy 
Gyula, Lázár tiyula, I.ovussy Andor, Malonyay 
Dezső, Márki Sándor, Motilován trergely, Cs, Papp 
,lú/sef,  gr. Hüsseritii ti. L. (kiilsi'itag, Frienze), Pecz 
Vilmos, Peleiéi István, (t tag), Pelri Mór, Héthy 
ti^ijos. Hévay Károly, Sebesi Samu, Seprődi János, 
Szabolcska M ihály (t. tag), Szaiuossy János (t. tag), 
Szádeczky Lajos, Széchyné I.oreuz Joze6n, llj. Sziu* 
nyei József,  Tarcsafalvi  Albert, Táboriná Tutsek Anna, 
Török István, Váró Ferenc, Wrsényi György, gr. Wass 
Üyörgy nz Erdélyi Irodalmi Társaság rendi-s és tisz-
teieli tagjai. De inunkáMtársaiuk közt lesznek ulás 
Írók is, akik a társssúg kötelékein kivitt ugyan, de 
husonló lelkesedéssel és liivatottsággal ktlzdenek 
es/.méiiyeiiikéit a toll fegyverével.  Van reméuyUnk, 
Iiogy u Túisaság erkölcsi sulyu bizalmat, az irók lel. 
kes munkássága é,rdeklfidést  fog  kelteui vállalkozá-
sunk iráni a közöuségbeu is. Ezt tíz érdeklődést fo-
kozni kívánjuk azzal i*, Iiogy szokásos felolvasó  Qlé-
seiukeu kivül szeptembertől kezdve uagyobbszabásu 
iroduiuii ünnepélyeket, hangversenyeket, estélyeket 
rendeziiiili. Ls ezekkel lölkeressllli Ertlóly nagyobb 
városait is, Iiogy felolvasásainkkal  és személyes érint-
kezésükkel keressük nz utat az erdélyi egységes ma-
gyar közszellem feltámasztására,  erOsitésére és fej-
lesztésére. E nugy és'inár-már az utolsó órák kény-
szerével sürgető muukáiiLbiin uz erdélyi közönség 
segítségét kérjük. Kérjük, Iiogy elötizetoiuk, alapító 
és pártoló tugjuiuk sorába minél számosabban szíves-
kedjenek belépui. Az „Erdélyi Lapok- minden hónap 
1-éu és 15-én jelenik meg 24 nagy oldalou, diszcs 
kiállitásbiin. .Szerkesztője Kovács Dezső, az Erdélyi 
Irodaiul! TársaBág titkára. Előfizetési  ára: Egész évre 
10 korona. Félévre 5 borona. Negyedévre 2 korona 
dl) lillér. Egyes szám 50 tiltér. Az alapító tagság dija 
egyszeisiniudenkorra 100 koroun. A pártoló tagsági 
dij liiirom évi kötelezettséggel évi 4 koroua. Az ala-
pító tagok uz „Erdélyi Lapok-*-ut tiszteletpéldányiil, 
a pártoló tagok évi ó koroua külön díjért kapják. 
Kolozsvárt, 1906. junius liavábau. Az Erdélyi Irodiilmi 
Társaság nevében Huzalias tisztelettel : Dr Szamosi 
János, udvari tanácsos, eeyetemi tauár, az E. I. T. 
tiszteleti elnöke. Dózsa Eudre, es. és kir. kamarás, 
Kolozsmegye alispánja, az E. 1. T. elnöke. Dr Cscu-
geri János, a Kisfaludy-Társu-ág  tagju, egyetemi 
tanár, uz E. I. T. ügyvezető alelnöke. l)r Szádcczky 
Lajos, egyetemi tanár, az E. I. T, alelnöke. Kovács 
Dczsó, főgimnáziumi  tanár, az E. I. T. titkára. Eló-
lizetéseket elfogad  lapunk kiadóhivutula is. 

— KAsönség kórébői. Mindazon jó 
barátaiuitől és ismerőseimtől, kiktől C-iikbol 
v»ió eltávozásom alkalmával személyesen bu-
csnt nem vehettem, ez uton inomlok Isten 
hozzáilot és kérem titrtsanak meg szíves emlé-
kükbe. Csikszeutmárton, l!HJ8. augusztus hó 3. 
Dinlutz Károly, m. k. fóenlész. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes" Magyar ÁKalAnos Váltód.let Ráat-
venylártaság, Budapeat, heti jalantéaa a ttzttfa-

forgalomról  ăa psmplaeiról. 
Budapest, 1908. julius 30-án. 

Az üzletteleuaég és a vásárlási ketlv 
hiánya még mindig uralja a budapesti érték-
tőzsde hangulatát és a forgalom  szinte telje-
sen szünetel, amennyiben kötések csak elvétve 
fordultak  eló. A törökországi események ked-
vezőbb megítélésben részesülvén, az egész vo-
nalon némileg barátságosabb hangulat fejlődött 
ki, amely további megerősítést talált az ame-
rikai vaspiaczról és a pénzviszonyok alakulá-
lásáról érkező kedvezőbb hírek által. 

Mimlazouáltal a barátságosabb hangulat 
nem a forgalom  növekedésében uyilvánult 
meg, hanem egyelőre csaK az árfolyamoknak 
1 - 2 koronával való emelkedésében. 

A két hiteirészvényeit kivül csekély ke-
reslet keletkezett n déli vasút részvényeilien 
kedvezőbb hírek következtében, tűig a helyi 
értékek közUI köszénbáiiya- és téglagyár-
részvényekben és Ganz-részvényekben volt 
némi forgalom 

A rimamurányi vasmű-részvények iránt 
bécsi részről néhány nap óu a magasabb osz-
talék hírére élénk érdeklődés mutatkozott, 
ugy, hogy ezeu részvények árfolyama  nagy-
mérvű vásárlások folytán  8 korouanyi emelke-
dést ért el. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a következők voltak: Jul.23. Jul.30. 
4 százalékos magyar korouajáradék 93*05 93-05 
Magyar liitelrészvény . . . 73575 739*— 
Kimamurányi vasmű részvény , . 54875 556'75 
Salgótarjául* kószénbánya-részvéuy 56850 5Ű950 
Drascbe-részvény 44850 442-50 
Adria tengerhajózási riszváoy 40k- JAJ50 

Husz szekér széna 
Csiktaplocs&n eladó. 

Czim megtudható a kiadóhivatalban. 
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. A lwjolesóbb bevásárlási l o r r á s 

E K E T E V I L M O S 
• lllatszerttrAban, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekngramonként és mindennemű 
arcz- és kézápolé szerek. Gyógy- és 

— virágszuppnnok 
Az Inda-sósborszesz fAler&kata. 
Petrol-hajssess korpa és hajki-
bullns ellen Hajrak-regenerator 
az üszillö hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  sziliét, valamint min-
dennemű különlegességek raktam. 
A Thyaol és Stomtln fogápoló  sze-
rek a lepjobbak. A Trlfoleum  (haj 
petrol) hölgyeinek álltadé hajapo 
laehoz aelkaiaihetetlen. — A Honey 

ielly a legjobb kézflnoniitó 
- Ytfrti  Begradelnek legpoilosabbaii esitöülletnek. 

«15«-908. ai. szám. 
P á l y á z a t i hirdetmény. 

Csikvármegye közigntásánál nytig-
dijazás folytán  üresedésbe jött árvaszéki 
iktatói, továbbá a kászon alcsiki járás 
fószolgabiróságánál  rendszeresített járási 
imoki, valamint előléptetés folytán  ürese 
désbe jött két központi hivatalszolgai 
és végül esetleg időközben rendszeresí-
tendő fó-  és alispáni hajdúi állásokra 
ezeonel pályázatot hirdetek. 

Ezen állásokkal egybekötött java-
dalmazások : 

H) Árvaszéki iktató fizetése  2000 
korona, lakbére 420 korona. 

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

c) Mindkét hivatalszolga fizetése 
egyenkint (>00 korona, lakbére 180 ko-
rona és ruhaátalánya <>0 koroua. 

d) Mindkét hajdúnak fizetése  egyen-
kint (>00 korona, lakbére 180 korona 
és ruhaátalánya 00 korona. 

Kelbivom mindazokat, kik ezen ál-
lások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy az 1883. évi I. t. ez. 19. és 33. 
§-aiban előirt képzettségüket B eddigi 
szolgálatukat igazoló okmáuyokkal fel-
szerelt sajátkezülcg 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. Um. számú rendelettel 
kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat 
4. és ő. f  aiban foglaltak  uz irányadók. 

Csíkszereda, 1908. julius l(i. 
Fejér Sándor, 

3—3 alispán. 

3771 —lítos. ki. szám. 

P á l y á z a t i hirdetmény. 
Csikvármegye felesiki  járásához tar-

tózó Csikszeutfamás  nagyközségben a 
községi jegyzői állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s : 1600 korona évi 
fizetés  100 korona lakbér és a magán 
munkálatokért szabályreudeletilcg meg 
állapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy szabály 
szerűen felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám folyó  évi augusztus hó 4-ig nyújt-
sák be. 

Határidő után érkező pályázatok 
figyelembe  nem vételnek. 

A választást Csikszenttamás község-
házánál folyó  évi augusztus hó (i-án 
délelőtt 10 órakor tartom meg. 

Csíkszereda, 1908. évi uuguszlus 
hó 2l-én. Becze Imre, 

2--2 fösüolpiliiró. 

Tkíetem folyó  é»i október hó 1-től 
Kapu-ntoa 48. »• alatt nyílik meg. 

Vun ?zcrenc-6.n u t. közönsép ti. 
tujoiiiüsái II hozni, liopy Brassóban, 
Leneor 28. aiám alatt Ideiglenesen 

S Z Ü C S M Ü H E L Y T 
nyitottam, hol kUúról. g saját kóezit-
msnyü niinUeniicinn nól gallérok 
(houk) karmantyúk (mulTok), szőrme, 
krimmer és szövet sapkák u W-gujnM» 
Jiviii ulúu ii logolcsóbl» úrak inclk'll 
kaphatók 

Upv a föviiroslmn,  mint u kü|. 
fö  III üli szerzett tU|ius/.tu Ülni 111 »? téren 
nbbuii u krlIfint-H  hclyzetb>: jiiltuinuk, 
hogy « li-jruicss/ebli menő Uli'Si-knck 
U leírpon'o-ítihlmii és lrţ;nu£V\>Mi IIK-IÍ-
i-lé^ 'iJésrc mej;i'cmic)es ultin el«'i;«'l 
lutiok u-iini. 

A fent  rmlitcLtukcii kiviil kés/.iick 
a logujubh Ji viat illán niiliJriiiHMiili 
ssórroc, nöl és gyermek-kabátokot, 
Qgarok OB paletokat, <• 
sz.ikinálto/ lurUivtti öss/t-s tv.ikk«'ki*l 
lejí^yorsaliiiiin ponlus kis/.ol^.ilns i-s 
Icgolrsulili Ai;ik mrllrtt 

U^ys/inUMi e]vall.tl.i:< bebololo* 
aeket, preraezóaeket, Javításokat os 
atalak;tásokat 

iNiil.tm v:Wuo)l s/.«'íi uu'úi nk díj-
mentesen tisetiitatuak. 

lii'tsrs pártfogásul  k^rw. vn£Yuk 
kmilu li>zU-|i lli-l 

Weiszfeiler  Sándor, 
Vid.ki megrendelések a leggyor-

sabban lesznek enzkösiive. ÍL. 

MOTOBVEVÖK FIGYELMEBE! 

H E R K U L E S - M O T O R V A L L A L A T 
Budapest V., Váczl-ut 30. 

Ajánlja ngv cséplési. mini iiialoinii/i iuK- kilii-
ll'üeli alkuliiiiis, li-gi-g\'s/.i'l iitili lii'li/.ililukiiuiuliil-
juit, melyek V. kui., Yúczi-ut oll. szám aluli i 
gyúlbali tiiil-mikul- üzelilljull iiu-gtckintlietök. 

Teljes jót Has 
|- V/' kifogástalan 
1 '* : : :üzcnic r l : : : 

(jiemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül csekély benzinfogyasilus. 

13—14-éves ilu Is kezelheti! 
Árjegyzék ingyenl Olcaó arak részletflzetísrel 
Kétszáz diiruli elismerő levél a Magvai nrszá 

yiin iizenilieti levü iiintiii-okriil! 

E l a d ó mél ies. 
üyergyó-Hékáson több kaptárból álló 
uépes mélies teljes íelszerelessel együtt 
eladó. Részletes értesítés ti gyergyó-
békasi vámhivatalnál nyerhető. 

Hirdetés. 
A Sepsi-Kőröspatako:t levő gróf 

iválnokyféle  intézetben, amely a Szat-
ináron anyaliázzal biró irgalmas növelek 
vezetése alatt áll, fölvételt  és teljes 
ellátást kaphatnak oly nővendekeU is. 
iikik az elemi iskolák végzése irelleit, 
mérsékelt áron a német és frunezia 
nyelvben, továbbá a zongorában okta-
tást kívánnak nyerni. Bővebb felvilágo-
sítást nyújt a prospektus. Jelentkezni 
lehet az intézet fónöknőjénél.  1—3 

Sz. 529 —1908. 2 — 2 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentlélek községében az iskola 

e'ütti feljáró  kijavítása a vármegye alis-
pánjának 127(1 908. sz. rendeletévei 
engedélyeztetvén, a munkálat kiviteli-
nek biztosítása céljából az 1908. évi 
augusztus 8-án d e 8 órakor Csikszent-
lélek községházánál szó- és Írásbeli zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Árlejtési összeg 1">34 kor. 47 MII 
Kelhivatnak vállalkozni óhajtók. 

hogy a munkálat elvállalására vonat-
kozó zárt ajanlataikat, az árlejtés meg-
kezdése elótt az elöljárósághoz adják be. 

Az engedélyezett összeg IO»'» a há-
nn'pénz gyanánt a zárt ajánlathoz csa-
tolandó, vagy a szóbeli árlejtés meg-
kezdése előtt az elöljárósághoz leteendő. 

A szóban forgó  munkálatokra vo-
natkozó műszaki munkálatok :i csik-
mindszenti körjegyzői irodában a hivata-
los órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentlélek, 1908. július 25. 
Veress Dénes s. k., 

tiirü. 

mi szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Vasiit utcza, 
a tramway elágazásánál) be l - és k ü l f ö l d i 
:::: m á r v á n y hói faragtatok  és csiszoltatok " :: 

BÚTOH-W A R V A H Y b f l P O K R T 

É S S Í R E M L É K E K E T 

takarítás érlielö el. 

Továbbá raktáron tarlók: (iránit, 
Kienit. Ij.'ihrmlor és Andesyt. kemény 
közeli) síremlékeket, nmclxck kap-
hatók 20 koi imától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. ügynökök mellózé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
záml'ordiilni, mert ez által nagy ilieg-

Szives pártfogását  kérve. vagyok tisztelettel : 
NAGY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 
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A h a t a l o m é s á r t a t l a n s á g k e v e r é k e i a z 
A I ' B A B I T A - L T C 1 ? I í J K R f e . M ;  , « , Z x * l k o ţ , 6 0 í i l t 

ALMA  B IT^ Í í IEEIKEÍM S Z A P P A N « b a i k e i , - Í U , 

& L B A rnYAtt^TMKRÉM I l i í U m K Ü K , i t f t  1 k o s . B>Q í i l , 
hatása gyurs és állandó. — Ur gráf  Hngnnnn} Vilma lnirl:i|iesli orvus 
szerint az Alba bivalytejkrem készilinények are- és kézbőr finumi-
lasara. a szeplők és más arctisztatal:insái>ok eltávolítására a leţjuhbnn 
ajánlható és legmegbízhatóbb sztTt'k. inelyi'k i"s;\ jósá)£()s és láthatatlan 
tündér varazs erejtvid hatnak s niviil használat után is. rózsás szilit 

és ilju bájt külesiinuzni'k :\v. aienak. 
A legkiválóbb orvos szakériók véleménvr szerint a ki-vésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül r/.en absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrem ki'sziiiiiényi'k nem csak 
harmat tinoinságotés rugany osságot kólcsiiniiznuk az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a legliathatósiibhnn megvédik. A krém és szappxn 
egyforma  jóhatásn. a hiilsypor pci'ig a krémre kitiinöen tapad és az arcon 
felismer'hetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölyyport bermentve küld a kéezitö: 

BALÁZSOVICH SÁNDOB KOBONA GYÓGYSZEBTÁBA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P 9 k e t e V i l m e s i l l a t s z e r - r a k t á r á b a n . 
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Birtokeladási hirdetmény. 
A Lázár Déues örököseinek tulaj 

donát képező laploczai birtokok nyil-
vános szóbeli magán árverésen 
eladatnak. 

Az árverés 1908. augusztus 15. és 
1(> án, mindenkor 9 órakor Oiktnplocza 
községházánál tartatik meg. 

A szántótag puiczelláztatott. 
A kikiáltási ár és egyéb feltélelek 

az árverés napján közöltetnek, addig 
is felvilágosítást  ad alulírott. 

Dr. Drös Vilmos, 
''gy véd. 

m 

CÖZ-, HŐLÉg ÉS (SyÓgyFÜRPŐ A SZOBÁBAN! 

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 

R E U M A , C S Ú Z É S K Ö S Z V É N Y 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfürdők 

:: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sót 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanltás" szobagőziúrdő-
készúlék egyedüli gyártója. 

B u d a p e s t , VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

A „Sanitás* szobafiirdó  készülékkel otthon 
lukasának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- es bőlég fürdőt  készít! eti 
bárki, ü pircz alatt ö lillér költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, tmokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, slb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

a 
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PORTLAHD-CEMEHT-óyAR BRASSÓBAN 
C s í k s z e r e d á n k a p h a t ó : A l b e r t B a l á z s és F i a u r a k kereskedésében. 3 1 -

Nyoaalou Bsroboda JAuaf  kBajrafoadijában,  Ceikaxeredtbia, 1908 




