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Székelyek gyűlése. 
Kisebb rendű vidéki város Székely-

udvarhely, mely azonban a imdern városi 
élet lendületét is határozottan fölvette. 
Kégt, ódon házai, rendezetlen házsorai 
helyébe az uj épületek. Fejlődnek az 
uj utcák, s szépülnek a régiek. Társa-
dalma is érdemes erőforrása  az ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági törekvé-
seknek, s éppen ugy az értelmiség hat 
liatóa növelésének. Még a politikában 
is van valami különös ereje. Ezzel is 
gyakran rá tudja fordítani  az országos 
ügyeimet a maga vármegyéjére. De ez-
zel az erővel olyan feltűnő  egyénisége-
ket is tudott adni és nevelni a magyar 
közéletnek, mint a milyen például Bariba 
Miklós, Ugrón Gábor, br. Orbán Balázs 
és Tibád Antal. 

Bűnek a városnak azonban a hagyo-
mányai nevezetesek, a mikre mindig 
büszke lehet. Épülő, újuló házsorait, fej 
lődő utcáit, a mindig itjudó város egész 
környékét gyönyörű tájak veszik körül; 
suhogó erdők,; mosolygó mezők, üditó 
fürdőhelyek.  Éppen ilyen gazdasággal 
veszik körül a város jelen életének 
szellemét is a múltnak emlékei, s az a 
nagy jelentőség, ami ez emlékekből 
fakad. 

Valamikor réges régen a liunnok 
Öregebb királyának, Budának volt fül-
szállása ez a hely, s aztán Csaba uépe 
avatta táborozásainak, tanácskozásainak 
központjává. Ez a Csaba népe, mint 
székely nemzet, a maga társadalmi és 
politikai külön egyéniségét megtartotta 
akkor is, mikor államot alapított a ma-
gyar testvér. Hü védelmezője, erős sarka, 
végső fellegvár  lett a székely a magyar 
államnak, s a benne megtestesült hou-
védelem az udvarhelyi várból kapta 
iranyitásait. Itt hozták az egész székely-
séget illető közhatározatokat és külön 
nemzeti törvényeket. Itt tartották a szé-
kely nemzeti gyűléseket, B a székely 

nemzeti haderő összeírást Innen kül-
döttek ki részletes, vagy általános hadi 
fölkelésre  szóló rendeleteit az ispán, s 
a székely nemzet hadereje inneu indult 
Ki saját zászlója és ispánja vezénylete 
alatt. Itt volt a székely nemzet levél 
tára, pecsétje, zászlója és az élet halál 
felett  való itélési jog jelképe, a nemzeti 
pallós. Ezért volt a többi székely szék 
közt Udvarhelynek „anyuszék" a neve. 

A régimullak most mintha újra éled 
nének 

A székelyek ismét nemzetgyűlésre 
gyülekeznek az anyaszék városába, 
Székelyudvarhelyre. Közös nagy érde 
kek, fontos  tennivalók ügyében nagy-
gyűlést tartanak ezen helyen augusztus 
hó 23-ik és 24 ik napján. 

Hajdanta is a speciális székely nem-
zeti érdek ápolásával a magyar állam 
külső és belső rendje védeluiezödött az 
erdélyi részekben; a nagy magyar föld 
felé  csak ebből a székely szögletből 
áradt a testvéri egyetértés és önfelál-
dozás. Most is ezzel az érzéssel gyüle-
keznek a székelyek. Erdélynek Magyar-
ország teste lélkekéut való niegniaracúsu; 
ez a székelyek eszménye. Ezt érzik nem-
zeti feladatuk  gyanánt, s ezért akarják 
szervezni és közös gondolatok irányá-
ban megtartani uz erdélyi magyarságot. 

Hadakozás volt hajdan a honvéde-
lem eszköze, s az volt a régi székely 
nemzetgyűlések megbaszéléseinek is leg 
főbb  tárgya Most is a székelység 
védelmi hivatásának teljesítéséről lesz 
szó, melyne.i azonban most már nem 
hadakozás az eszkuze, hanem a kultu 
rális fölénynek,  a gazdasági képessé-
geknek és összeköttetéseknek a fej-
lesztése. 

A régmultak ismétlődnek, de a jelen 
megváltozott viszonyaihoz is alkalmaz-
kodnak. 

Nagy a jelentősége annak, hogy a 
nemzetgyűlések emlékezetes helyéugyUl 

nek most össze tanácskozásra a széke-
lyek. Hiszen erre a tanácskozásukra csak 
megihlető liatássnl lehetnek a történelem 
tanúságai és a hagyományok. Mert bi-
zonyára nagy és mélységes érzéseket 

1 kéltö, ha a jelen nemzedék elgondol» 
hatja, hogy: íme, jóravaló buzgóságom-
inal a multak erejét is feltámasztottam. 
Az udvarhelyi székely gyűlésben pedig 
éppen a hely, a mult, uz emlékek öu-
kenteleuül a régi nemzetgyűlések meg-
újulását láthatják. 

De ezen a szép jeleutőségen kivül 
fokozódik  a székelyudvarhelyi gyűlés 
értéke egy más körülmény által is. 
Azzal tudniillik, hogy ott uugusztés 23-án 
és 24-én nemcsak a székelyek gyűlnek 
össze, hanem az erdélyi magyar újsá-
gok képviselői is. Éppen Székelyudvar-
helyról indult ki ennek az összegyüle-
kezésuek is a gondolata, s tni ennek 
megvalósításában az erdélyi rnagyur tár-
sadalomnak uagy nyeresegét latjuk. 

Kellenek közös elvek, közös nagy 
irányeszmék, uiik az egyes magyar la-
pokat vidékiusségük szűk köréből ki-
emelik. Külünüsüu szükség van a magyar 
lapok jelentőségének emelésére az er-
delyi részekben, hol az idegen érzésű 
nemzetiségeket éppen a kultura erejé-
vel kell meghódítani. A sajtó a kultura 
leghathatósabb eszköze, s az erdélyi 
reszekbeu, hol az idegeu érzésű nem-
zetiségeket éppen a kultura erejével 

. kell meghódítani. A sajtó a kultura leg 
' ,ott*rhathatósabb eszköze, s az erdélyi magyar 

sajtónak iuimár egyértelmű megállapo 
dásra kell jutnia, hogy ezt a hivatást 
miként fejtheti  ki leghatározottabban. 
Éppen a nemzetiségek irányában az ugg-
ressiv és tartalmatlan nyelvelést is elen-
gedónek tartják sok helyen; hát ideje 
már, hogy ez a felfogás  is lehüljüu, s 
komoly, határozott irányelvnek adjon 
helyet. 

A székelyudvarhelyi gyűlés lesz az 
első alkalom, hogy ilyen irányok ébred 

jenek s a kultura hathatós terjesztésé-
ben íz erdélyi magyar sajtót közös, nagy 
céltudatos szervezetté tegyék. A régi 
székely nemzetgyűlések feltámadásával 
így támad fel  az a régi erdélyi politika 
iá, mely a nemtiségl kérdéseket kiegyen-
líteni tudta. Olyan jelenség ez, mely 
méltán felkeltheti  az ország figyelmét, 
s mÍDdcnkinek az érdeklődést odafor-
díthatja a nemzetgyűlések emlékét meg-
újító, büszke hagyományoktól gazdag 
Udvarhely városára. 

Dr Paál  Árpád. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegyei közigazgatási bizott-

ság folyó  hó 10-én tartotta rendes havi 
ülését a bizottsági tagok élénk érdek-
lődése mellett. Az ülésen Kejér Sándor 
alispán elnökölt. 

Előterjesztetett a csíkszeredai ortho-
dox fiókhitközséguck  auyahitközséggé 
való alakulása, mely tekintettel külö-
nösen a gyergyótölgyesi auyahitközség-
től való igen nagy távolságra, teljesen 
indokolt, miért is a közigazgatási bizott-
ság az alakulás elrendelése végett pár-
toló felterjesztést  intézett a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszterhez. 

Az államépitészeti hivatal főnöké-
nek, az árvaszéki elnöknek és tiszti 
főorvosnak  jelentései tudomásul vétet-
lek. Itt említjük meg, hogy az egész-
ségügyi állapotok junius és julius havá-
ban állandó javulást mutattak; 

A m. kir. belügyminiszter a bizott-
sághoz intézett leiratában jóváhagyta a 
Bukarestben elhalt és csiktaplocai ille-
tőségű néhai Oyörgypál Rózának a csík-
szeredai küzkórház javára hagyományo-
zott 3000 koronás alapítványát. 

A kir. pénzügyigazgató bemutatta 
a mult hóuap adóbevételeit s egyben 
bejelentette, hogy a harmadosztályú ke-
reseti adó, a bányaadó és a nyilváuos 
számadásra kötelezett vállalatok és egy-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
S t í l f á k . 

i. 
Csak egyszer láttam és már 
Korróa szerettem ót. 
.No, nézd ez lesz a nod,1" 
Şugâ ezernyi nimfa, 
Ka mily szép volt a légvár I 

Sugár ezernyi nimfa, 
.Boldog leszesz, bizony,' 
. . . . J az álmodott viszony 
Kdes-valóra váltott: 
Itt volt, a karjaimba' 

Kdes-valóra vállott, — 
I)o, _jaj. egy szörnyeteg 
— Örökre fáj  a seb! 
Im, elragadta tőlem 
A bájos, szép virágot. 

Hogy elragadta tőlem 
A zord halál I . . . Szegény, 
Hint tört arnny edény. 
Mely így is kincset érő, 
Elrejtve már a földben 

Mely így is kincset érő, 
De keble nem dobog 
Felhők, zokogjatok I 
Hogy eirján saijadozzon 
A eok virág, — az élő 

Hogy saijadozzon élet 
Esődnek záporán, 
Mert könnyeim nyomán 
Csupán a bú virágúk. 
Csupán a bánat éled I 

II. 
Mennyi könny gytll a szemembe. 
Ha rád gondolok, szerelmem! 
Mennyi bánat, mennyi nagy kin. 
Csoda, hogy mind elviseltem! 
Vigasztalj meg, édes lelkem, 
Borulj le a jó Istennél, 
8 kérjed adjon Begedelmet 
Annak, nkit ugy szerettél! 

Fúltles  Z. 

A J» • B s . 
1. 

A hivatalos óra inár véget ért. A bank-
tisztviselők ínég egy utolsó pillantást vetnek 
könyvükre és n jól végzett munka felemelő 
érzésével helyre teBzik könyveiket, írószerei-
ket a az iroda szennyét lemosva magukról, 
niunkakiibútukut kicserélik a fogason  levő uj, 
divatos kubaijukkal; veszik sétapáluájukat és 
indulnak haza felé. 

A pénztáros még egy bucsu pillantást 
vet n kézi pénztárra, melyben öt polcon van-
nak a különféle  pnpir és ércpénzek felhal-
mozva. A második és harmadik polc apró irú-
sokkal van megrakva, melyekben az arany 
csak ugy Buly szerint van leméi ve. A negye-
dik és ötödik polcon összekötött csomókban 
pnpirpénzek lapulnak meg B várják kiszabadu-
lásukat 

A „Központi Hitelbank", melynek pénz-
tárában vagyunk, egyike a főváros  leggazda-
gabb pénzintézeteinek. Nemcsak közönséges hi-
telügyletek lebonyolításával foglalkozik,  hanem 
parexcellans közgazdasági bank ia. Az utolsó 

évtizedek minden vállalatában részt vett. Finan-
szírozott vasút, vagy vízvezeték-építést; par-
cellázást stb. Ennek köszönheti, hogy a neve-
zett bank must független  pénzintézet, szilárd 
nlnpukun áll. Na meg a pontos vezetésnek, a 
megbízható kezelőknek. Most is Murny ur a 
pénztáros és az ellenőr, az öreg Sándor bácsi 
gondosan lezárják a napi kiadásokul, számol-
nak, jegyezuek és a legutolsó fillérig  pontos 
pénztárt gondusau lecsukják, elreteszelik és 
szokott pednnteriiijukkal egy próbunyitást kísé-
relve meg s távoznak. 

Ennyi pénz között őket, a hétköznapi em-
bereket nem izgatja uz óriás vagyon, sem a 
vagyonszerzés. Naponkint unuyit érintkeztek 
pénzzel, hogy végUl minden csábos hatásától 
megszabadultak. 

A baukszolga veszi át birodalmát. Vig 
nóta közben végzi a takarítást. Éktelen port 
ver fel,  mely liuoin lepdszerüen hull rá a 
kényelmes berendezésre, a szépen faragott 
padokra és asztalokra, a felek  ré9zére rendelt 
angol garnitúrákra és a többi kényelmes beren-
dezési e. A portörlést inajd reggelre hagyja. 
Most siet huza, otthon már várják a gyerekek, 
hogy legyen kivel kimenjenek a ligetbe. A nagy-
vas redőnyt óriási robajjal zárja le, mintha 
hirdetné, hogy vége u mának is 

* * 

Csend. A legnagyobb Wertheim szekrény-
ben nz aranynyal telt zacskók mintha megmoz-
dulnának. Ily nagy tömegben rég nem voltak 
egyUtt. Jól esik kibeszélni magokat. Egyiltt 
voltak a pénzverdében, együtt kerültek ki a 
forgalomba  és most a véletlen ismét ilyn 

nagy számmal hozta egyllvé. Mennyi beszélni 
valójuk van. Mi mindenen mentek át. Ezer meg 
ezer ember kezén megfordultak  s most ismét 
együtt! Mily jól esik kipanaszolni magukat, 
elsiratni közŐ9 bajukat! 

Egy szőke 20 koronás viszi a szót. 
— A mikor tőletek el váltam több tár-

sammal, elegáns környezetben kerültem. A 
gazdánk bankár volt. De meg sem tudtam pi-
henni, mert elseje lévén n bankár hivatalnok-
jait fizette  ki. Engem néhány magammal egy 
szelíd jóságos arcú szőke fiúnak  adott át. Iz-
galomtól remegő kézzel kapott utánunk és 
sietve rejtett el. Nyilván nagy BzUkBége volt 
ránk. Látszott, hogy ritkán volt hozzánk szeren-
cséje 1 

Alig várta a szerencsétlen, hogy elbucsnz-
hassék és rohant velünk a főtéri  kávéházba. 
Csoda szép kasszírnő volt ott. Neki udvarolt az 
úrfi  9 bizony már az első Üveg pezsgő után a 
kisasszony birtokába kerültünk. Olyan jó volt 
ott. Soha nem lesz olyan jó helyem. Selyem 
tarisnyájába tett puha lábacskája mellé. Olyan 
forró  volt, hogy még én is felmelegedtem  I De 
tudja l9ten nem sokáig tartott a jólét. 

A szóké flu  hazament, s a mi csodaszép 
tündérünk kocsiba ült. De agy vettem észre, 
hogy a kocsis nem ült a bakkon. Nem láttam, 
de ugy éreztem, hogy a kocsis a kisasszony 
mellett ült. Több mint egy félóráig  kocsiztunk 
— én a hőségben — és akkor megállt kocsink 
egy félreeső  utcai kávéház előtt Bementünk 
— a kocsis is. Itt láttam, hogy egy szép erőe 
emberrel kerültünk össze. A kávéházban a sa-
rok asztalnál két flatai  ember búsult EgyikUk 
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letek adójának kivetési munkálatai ugy 
Gyergyószootmiklóson, mint Csikszere 
dában ai adókivető bizottságok által 
befejeztettek. 

A kir. tanfelügyelő  bejelentette 
Pejér Sándor alispán, dr QyOrgypál Do-
mokos és dr Bal ló István biz tagokból 
álló kiküldött bizottság vizsgálatának 
éredményét a tanítók fizetés  többletének 
tárgyában. A bizottság megállapította 
ugy az aktív, mint a nyugdíjas tanítók-
kal szemben a kir. kincstár károsodását! 
mely fóleg  a 800 koronán felali  fa-  és 
kerti illetmény élvezetéből állott elO. 
A bizottság oly értelmű felterjesztést 
tett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterhez, hogy tekintettel a tanítók 
nyomorúságos helyzetére, ezúttal te-
kintsen el az Önhibájukon kivül bekö-
vetkezett fizetés  többlet visszatérítésétől 
mindazokkal szemben, kik azokat ideig-
óráig élvezték. A miniszter bizonyára 
nem fog  elzárkózni e méltányos kíván-
ság teljesítése elől. 

Az állatorvos jelentéséből tudjuk, 
bogy a vármegyében a lépfene  és ser-
tésvész terjed, minek megakadályozása 
végett a szükséges óvintézkedések már 
megtétettek. 

Az ülés végén dr Erős Vilmos biz. 
tag interpellált a városunkban működő 
adókivető bizottság azon illoyalis eljá-
rása ellen, hogy az adózók szokatlanul 
súlyos adóval rovatnak meg, mi külö-
nflsen  a III. osztályú kereseti adó kive-
tésénél érezhető. 

T. Nagy Imre bizottsági tag pedig 
az adókivető bizottsági tagok napidíjaira 
vonatkozólag indítványozta, hogy a bi-
zottság tegyen előterjesztést a m. kir. 
pénzügyminiszternél az iráut, miszerint 
a napidijakat vagy emeljék fel  a mai 
viszonyoknak megfelelő  mértékben, vagy 
pedig teljesítsék azt ingyenesen, mi a 
bizottság lelkiismeretesebb munkáját 
hozza magával. Az indítványt a bizott-
ság elfogadta. 

Ezzel kapcsolatban szóba került a 
már oly rég óta húzódó pénzügyigazga-
tóság felállításának  kérdése is, minek 
nélkülözése napról-napra érezteti hátrá-
nyait vármegyénkkel. Tekintettel a tör-
vényhozás nyári szünidejére, a bizottság 
ezt ezúttal most még elkerülendő, elha-
tározta, hogy ismételt sürgős közben-
járásra a vármegye főispánját  kéri fel. 

TObb fontosabb  tárgy nem lévén, 
ezzel az ülés véget ért. (s.  ű.) 

minlba sirt volna éa valami leszámolást emle-
getett A másik asztalnál a cigány banda tag-
jai osztozkodtak a napi bevételen. De mind 
csak olyan piszkos krajcárok voltak. Pfuj!  a 
kezembe sem venném! 

A másik sarokban egy berúgott alak aludt 
az asztalra könyökölve. Mellette a földön  kalapja. 
KörUIStte llveg darabok éa összelocsolt padló. 

A kávéházban a fllsttól  látni is alig lehe-
tett. A bila az émelygésig hatotta az embert; 
B a bűn már a levegőben lebegett, az ember 
csak ugy szívta be. 

Úrnőm a kocsissal, — akit itt urnák szó-
lítottak — egy ablak mélyedésbe Ult és pezf-
göt rendelt. Öt perc múlva már a cigány ne-
künk muzsikált. Soha nem mulattam olyan jól. 
Fényesen, csak ugy úsztam én is a pezsgőben. 
Egészen mámoros leltem és amire magamhoz 
jöttem a fizető  pincér zsebében voltam. 

Innen utam megint Babionos volt, mert a 
pincér másnap bevitt az adóhivatalban. 

Itt iBmét pajtások közé keveredtem, de 
azok olyan gyengék voltak, hogy szóba se 
állhattam velük. Mindenik olyan sós volt, mintha 
gazdájának utolsó pénze lett volna, melytől 
könybuUatások közben szabadult meg. Nem ÍB 
szerettem köztUk, olyan nyomoroságos dolgok-
ról hallott az ember. Az egyik pláne azt be-
szélte, hogy gazdája utolsó tehenének árveré 
aén került az adószedő birtokába. 

Szegénynek ki táplálja gyermekeit? Még 
a tehenét is elvitték I Hiába mondják, hogy a 
törvényi Mért halmoznak minket itt fel  ? Mért 
nem adnak az egy tehenes gazdáknak ? És mért 
veszik el általunk az egyetlen tehenei? Ilyen 
•fotelen,  kegyetlen eljárásra in nem vagyok 
halandó, én csak inolatni szeretek, vegyék 
hát a mulatóktól, a kávéházaktól el I (p) 

A végrehajtási novella ellen. 
Egyre több helyen és egyre szélesebb 

körben folynak  le a kereskedők és ipa-
rosok amaz értekezletei, melyek tárgyát 
a végrehajtási novella káros következmé-
nyei ellen való védekezés képezi. 

Némely értekezlet megelékszik annak 
kimondásával, hogy az áruk hitelezése 
tekintetében fokozottabb  elővigyázat gya-
korlandó, más értekezletek ellenben szük-
ségesnek tartják az áruhitelezések teljes' 
beszüntetésének, a már fennálló  követe-
lések rögtönös rendezésének kimondását. 
Az utóbbi álláspontot egyáltalán nem 
helyeseljük, különösen nem helyeseljük 
azt, hogy az áruhitelt élvező fogyasztók 
tartozásaik rögtönös rendezésére szoríttas-
sanak. A végrehajtási rendelet még nem 
tétetett közzé, nem tudjuk tehát, hogy a 
veszedelmes törvény mikor lép életbe, 
tehát már ezen okból is legalább is idő-
előtti és elhirtelenkedett dolog a hitelt 
élvező fogyasztók  zaklatása, annyival in-
kább, mert ezek túlnyomóan lejárt köve-
teléseknek lévén minősíthetők, ezekre, 
mint ilyenekre nézve egy évig a régi 
végrehajtási törvény határozmányai hatá-
lyosak. De van a kérdésnek megszivelendő 
másik oldala is. Az olyan adós, akinek 
végrehajtás alá vonható vagyona nincs, 
még kevésbbé lesz hajlandó fizetni  akkor, 
ha az áruhitelezők — esetleg szóbeli 
megállapodások, vagy eddig fennállott 
szokásos ellenére is — röktönös fizetést 
követelnek. Ellenben a kíméletes eljárás 
azon adósok nagyrészében is felébreszti 
a kötelesség érzetét, akiknek a végrehaj-
tástól nincs okuk félni,  ezek meggondol-
ák azt, hogy áruhitelre a jövőben is rászo-
rulnak, minél fogva  igyekeznek hitelüket 
fenntartani.  Vegyék figyelembe  a hitele-
zők azt is, hogy a védekezés terén mi-
ként járnak el a vidéki pénzintézetek. Ezek 
tudva azt, hogy adósaik egyszerre való 
megrohanása országos katasztrófát  idézne 
elő, a kivételesség terére léptek s a töb-
bek közt az úgynevezett törlesztéses vál-
tók tekintetében adósainak a törlesztéshez 
való jogát továbbra is fenntartották;  ezt 
a jó példát kell követni a kereskedőknek 
is. Az áruhitel teljes beszüntetése tárgyá-
ban hozott határozatokat sem helyesel-
hetjük. Áruhiteire ugy a kereskedőnek, 
és iparosnak, valamint a fogyasztónak 
szüksége van; hitelszervezetünket még a 
novella káros hatásai okából sem gyúr-
hatjuk át egyszerre másra, legfeljebb  tehát 
az óvatosságot s az áruhitel szertelensé-
gétől való tartózkodást lehet ajánlani, de 
azt sem ugy, hogy most már a kereske-
dők azoktól is tagadják meg az áruhitelt, 
kik elégséges fedezettel  rendelkeznek s 
jó fizetők. 

A birtokrendezési törvény 
végrehajtása. 

A hivatalos lap augusztus 7-iki szúrna 
két igazságügy miniszteri rendeletet közöl. A 
18,200—1908. számú igazságUgymiuiszteri ren-
delet az 1908. XXXIX. t.-ez. végrehajtásával 
kapcsolatos átmeneti rendelkezések ; a másik, 
15,500—1908. számú rendelet pedig a törvény-
hatósági tiszti ügyészeknek az 1908. évi 39. 
t.-cz. érvényessége területén folyó  birtokren-
dezési ügyekben való közreműködése tárgyá-
ban intézkedik. 

Az első rendelet az arányositási és ará-
nyosítással kapcsolatos tagositási ügyekre vo-
natkozó átmeneti rendelkezéseket a követke-
zőkben állapítja meg: Az 1908. évi XXXIX. 
t-cz. 1. szakaszának szabályait alkalmazni 
kell a törvény hatályba léptekor folyamatban 
levő arányositási éa arányosítással kapcsola-
tos tagositási ügyekben is; ha azonban a ter-
mészetben való elkülönítésre igényt tartó ré-
szes fél  illetménye a törvény hatályba lépte 
előtt jogerős birói határozattal megállapított, 
elkülönitendónek kimondatott és természetben 
is jogerősen elhelyeztetett: az ekként eldön-
tött kérdés az 1908. évi XXXIX. t.-cz. vonat-
kozó szabályai alá nem vonható. A már folya-
matban lévő ügyekben azonban, amelyekben 
az illetmények természetben még Jogerősen 
el nem helyeztettek, jelen rendeletben foglalt 
rendelkezések szerint kell eljárni. 

Ha az illetmények megállapítása, elkü-
lönítése és természetben való elhelyezése tár-
gyában ítélet az 1908. évi XXXIX. törvény-
czikk hatályba léptekor még hozva nincsen, 
a törvényszék az eljárás kiegészítését hiva-
talból elrendeli. Ugyanez áll, ha az ítéle-
tet a felsőbíróság  feloldotta  és uj ítélet 
még hozva nincsen. Ha az illetmények meg-
állapítása, elkülönítése és természetben való 

elhelyezése tárgyában a törvényszék az ítéle-
tet az 1908. XXXIX. t.-cz. hatálybaléptekor 
már meghozta, az azonban még nem emelke-
dett jogerőre: a törvényszék a fölebbviteli 
határidő lejártát bevárja és ha felebbvitel 
adatnék be, az iratokat fölterjeszti  a felebb-
viteli bírósághoz, amely a felebbvitel  elinté-
zése alkalmával az Ítéletet az 1908. évi 39. 
t-oz. folytán  szükségeB terjedelemben hivatal-
ból feloldja  és az eljárás kiegészítését elren-
deli. Ha a 3. szakaszban jelzett az 1908. evi 
XXXIX. törvényezikk hatálybaléptekor már 
jogerős vagy felebbvitel  hiányában a törvény 
hatálybalépte után jogerőre emelkedik, de az 
illetmények természetben jogerősen még el 
nem helyeztettek, a törvényszék — bál mely 
fokú  bíróság hozta is az ítéletet — az uljái ásnak 
az 1908. évi XXXIX. törvényezikk folytán  szük-
ségessé vált kiegészítését végzéssel hivatalból 
elrendeli és a netán elrendelt végrehajtást be-
szünteti. A törvényszék a végzést az illető 
községben hirdetmény utján közzéteszi, rende-
zési Ügyekben a határozatok külön kézbesíté-
sére igényük van. E végzés ellen külön fölebb-
vitelnek helye nincsen. Az eljárás kiegészíté-
sének elrendelését kérheti bármelyik fél  és a 
törvényhatóság tiszti Ügyésze is. A kérelmet 
elutasító határozat ellen a törvényszéktől két-
foku,  a kir. ítélőtáblától egyfokú  felebbvitel-
uek van helye. Ilyen felebbvitellel  a törvény-
hatóság tiszti ügyésze is élhet. Az elrendelt 
kiegészítő eljárás foganatosítására  a törvény-
szék egyik birói tngját küldi ki, aki e végből 
tárgyalást tüz és arra az érdekelteket megidézi. 

Ha a kiegészítő tárgyaláson az érdekel-
tek birói egyezséget kötöttek, a bíróság ezt 
az egyezséget nemcsak alaki tekintetben, ha-
nem érdemileg is megvizsgálja. A kiegészítő 
eljárásban a bíróság vagy az eljáró biró in-
tézkedik az iránt is, hogy a múködó mérnök 
a szükséghez képest a mérnöki munkálatokat 
átdolgozza. Az ítélet és a birói egyezséget 
jóváhagyó határozat ellen fölebbviteinek  van 
helye az ítélőtáblához és onnan a kúriához. 
Az illetményeknek természetben való elhelye-
zése és így a végrehajtási eljárás belejezése 
akkor tekinteudó jogerősnek, ha a végrehaj-
tás folyama  alatt felmerült  sérelmek orvoslása 
végett előterjesztéssel egyáltalában senki sem 
élt, vagy ha uz előterjesztés fölött  hozott ha-
tározat jogerőre emelkedett. A végrehajtás 
folyamán  fölmerült  sérelmek orvoslására irá-
nyuló előterjesztés n végrehajtás alkalmával 
éz eljáró bírónál jegyzőkönyvre adható, vagy 
a végrehajtásnak valamennyi illetményre ki-
terjedő teljes befejezése  napjától számított 
15 iinp alatt a törvényszéknél írásban nyújt 
ható be. 

Az itt emiitett rendelkezések alkalmazást 
nyernek az 1908. évi XXXIX, törvényezikk 
hatálybalépte után folyamatba  teendő arányo-
sitási és arányosítással kapcsolatos tagositási 
ügyekben is. 

Közlegelőkre vonatkozó átmeneti ügyek 
ről e rendelet a következőképpen intézkedik: 
Ha osztatlan közöa tulajdont képező közlegeló 
felosztására  nézve a megengedhetóség kérdé 
sében Ítélet az 1908. évi XXXIX. törvény-
ezikk hntályhaléptekor még hozva nincsen, a 
törvényszék a földmivelésügyi  miniszternek 
erre vonatkozó határozatát kikéri s egyidejű-
leg e határozat megérkezéseig a további el-
járást végzéssel, fölebbvitel  kizárásával, föl-
függeszti. 

Ha a földmivelésügyi  miniszter a köz 
legelő fölosztásához  az engedelmet nem adja 
meg, a bíróság a kö/.legeló fölosztását  a to 
vábbi eljárásban mellőzi. 

Ha a közlegelő föloBztását  a törvény-
szék a földmivelésügyi  miniszternek engedelme 
nélkül már elrendelte, törvényszék a fölebb-
viteli határidő lejártát és a földmivelésügyi 
miniszternek határozatát bevárja. Ha a föld-
mivelésügyi miniszter a közelgő fölosztáshoz 
az engedelmet nem adja meg, ezt a minisz-
teri határozatot a törvényBzék a többi irattal 
a fölebbviteli  bírósághoz akkor is fölterjeszti, 
ha senki sem élt a megengedhetóség tárgyá-
ban hozott birói határozat ellen fólebbviteliel 
Ha a földmivelésügyi  miniszter a közelgő föl 
osztáshoz az engedelmet meg nem adja, vagy 
ha a jelen szakasz első bekezdése értelmében 
kérelmet senki Bem terjesztett elő, a közlegelő 
föloBztását  mellózni kell. Olyan tagositási ügy-
ben, amelyben a megengedhetóség kérdésében 
Ítélet az 1906. évi XXXIX. törvényezikk ba-
tálybaléptekor még hozva nincsen, vagy még 
nem emelkedett jogerőre, a közlegelőnek a 
tagosítás során más alkalmas és megfelelő 
becsértékü területtel szükségesnek mutatkozó 
kicsereléBe végett a törvényszék a földmivelés-
ügyi minÍBzternek erre vonatkozó határozatát 
kikéri és kicserélésnek csak a földmivelésügyi 
miniszter beleegyezésének megadása esetében 
van helye. A jelen rendelet az 1908. évi 39. 
törvényezikk kihirdetésének napján lép életbe. 

A második rendelet a tiszti ügyészeknek 
közreműködésére vonatkozik. 

A törvényszék birtokrendezési ügyekben 
a hozott ítéleteket és egyezségeket az utób-
biakra vonatkozó határozatokkal együtt a tör-
vényhatósági tiszti ügyésznek is kézbesitteti. 
A tiszti ügyész a kézbesített ítélet vagy hatá-
rozBt ellen a szabályszerű kézbesítéstől Bzá-
mitott törvényes határidőn belül közérdekből 
éppen olyan jogorvoslatokkal élhet, mint a 
birtokrendezési eljárásra nézve fönnálló  törvé-
nyes határozmányok értelmében bármely más 
érdekelt fél.  A tiszti ügyészt megilleti az a 

jog is, hogy közérdekből a végrehajtási eljá-
rás során előtejesztéssel éljen. A rendelet má-
sodik szakasza részletesen körülírja, hogy az 
Ítélet vagy egyéb egyezség a közérdeket mi-
kor sérti. 

A tiszti ügyészt, ha az ítélet, az egyez-
ség vagy az intézkedés a közérdeket sérti, 
vagy egyébként a közérdekbe ütközik, a meg-
felelő  jogorvoslat beadására a felebbviteli  határ-
időn belül utasíttathatja: a törvényhatóság 
első tisztviselője és földmivelésügyi  miniszter. 
Utasítás esetében a tiszti ügyészt a jogorvos-
lat tartama tekintetében köti az utasítást adó 
hatóság rendelete. Akár utasításra, akár a 
nélkül a tiszti ügyész jogorvoslattal, ezt csak 
a földmivelésügyi  miniszter engedelmével von-
hatja vissza. Ha a tiszti ügyész a földmivelés-
ügyi minisztertől vett utasítására nem szék-
helyéu jár el, a földmivelésügyi  minisztertől 
szabályszerű napidijat és útiköltséget igényel-
het. Ha a tiszti ügyész a felek  közt létrejött 
egyvzség ellen él jogorvoslattal, a fölebbviteli 
bíróság uz egyezséget nemcsak alaki tekintet-
ben veszi vizsgálat alá, hanem azt abbau a 
tekintetben is megbírálja, vájjon nem ütközik-e 
valamely anyagi jogszabályba. A jelen reude-
let uz 1908 39 törvényezikk kihirdetésének 
napján lép életbe. 

Értesítők. 
IV. 

A gyergyószentmiklósi áll. segélyezett 
városi polgári fiúiskola  értesítőjét Fodor János 
igazgató szerkesztette. Bevezető értekezést 
Guelminó József  irt, .Gondolatok a nevelésről" 
címen. 

A beirt tanulók száma 86; legtöbb az I. 
o -bau: 40, legkevesebb a III. o.-ban: 12. Az 
évet szeptember 9 éu kezdték meg. Az évzáró 
vizsgák junius 19-én éa 20-án, az ünnepélyes 
évzáró pedig 21-én volt. 

A tauulók erkölcsi magaviselete kifogás-
talan volt. Vallási kötelmeiket pontosan telje-
sítették. A közegészségügyi állapotok kedve-
zők voltak. Ragályos betegség uem fordult  elő. 
Iskolai ünnepélyt tartottak november 19-én, 
március 15 én, április 2-án éa 3-án (a gyer-
mekvédő liga javárai, április 11-én és junius 
hó 8-án. 

Az intézet tanulmányi és fegyelmi  álla-
potát megvizsgálta dr Balló István tanfelü-
gyelő, Úgyszintén Kilyéni Endre szakfelügyelő  is. 

MagánvizBgát, amelyqn az iskolaszéki el-
nök elnökölt, 13 tanuló tett. A községi képvi-
selőtestület és az iskolaszék intézkedéséből 61 
tauulót láttak el taukönyvekkel és rajzeszkö-
zökkel ; ugyanannyi volt a tandíjmentesek 
száma is. 

Tanulmányi kirándulást is tettek 17 tanuló 
az igazgató és 1 tanár vezetésével Arad, Te-
mesvár, Oraviczabánya, Anina, Buziás, Orsova, 
Lúgos és Gyulafehérvár  városokat tekintette 
meg. A 8 napig tartó kirándulás egy tanuló-
nak 22 koronája került. A többit a kirándu-
lási alapból fedezték. 

A jövó évbeu az elsó két osztály meg-
szűnik s megnyílik a gimn. I. és II. osztálya. 

A tanári teBtűlet az igazgatón kivül 5 
rendes és 1 bejáró tanárból állott A rendes 
tárgyakon kivül, mint rendkívüli tárgyat csak 
latiut tanítottak. 

Könyvbeli jutalmat kiváló előmenetelért 
19 tanuló kapott 70 korona értékben, amelyből 
40 koronát a község, 30 koronát pedig a Vörös-
kereszt-egylet adott. Tiz tanuló a tornából 
elért szép eredményért dicsérő oklevelet ka-
pott. Csikvártnegye négy tanulónak 100--100 
korouáa ösztöndíjat adott. Simon Ádám vezér-
tanitó néhai Kálmán István igazgató nevére 
220 koronás alapítványt tett, melynek kama-
tait jutalmazásra fordítják. 

A tanári könyvtár 31 önálló müvei és 
folyóirattal,  az ifjúsági  könyvtár pedig 44 mü-
vei gyarapodott. 

A beirt 86 rendes tanuló között vizsgát 
71 tett. Vallásra uézve legtöbb volt a róm. 
kath. (59). Sikerrel 54 tanuló végezte az évet, 
javító vizagát tehet 13, az osztályt ismételuie 
kell 4 tanulónak. Születési helyre nézve csiktne-
gyei 62 volt A IV. osztályt végzettek közül a 
legtöbb (4) átlép a gimnáziumba és 4 iparos lesz 

Kentartási költségek: 1. államsegély 5600 
korona, 2. megyei segély 2000 korona, 3. tan-
díj 138 korona, 4. írószerek visszatérítéséből 
188 koroua és 5. községi hozzájárulás 7404 
korona, összesen 15,330 korona. 

A jövő tanévre a beiratkozások szeptem-
ber 1-3. napjain lesznek. Ego. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Választás. Dr Élthes Zoltán csíksze-

redai ügyvédet a .csíkszeredai ipartestület" 
ügyészsze választotta meg. 

— Kinevezés. A pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök Schveitzer 
Gyula temesvári adóhivatali gyakornokot a 
gyergyószentmiklósi adóhivatalhoz adótisztté 
uevezte ki ideigleneB minőségben. 

— Eljegyzés. Szemeriay Lajos csikszent-
tamási községi jegyző folyó  1906. évi augusz 
tus hó 10-én eljegyezte Petres Erzsike k. a. 
Csikszentmártonban. 

— T&noestely. A felcsiki  egyetemi ifju-
Bág folyó  évi augusztus hó lö-én Karcfalván 
jótékonycélu táncestélyt rendez. 
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— Beiratasok. A megyei polgári leány-
iskolában uz 1908/909. tauév megkezdése kö-
vetkezőleg van megállapítva: szeptember 2., 3., 
4-én beiratások, 5-én javító-, pót- és felvételi 
vizsgálatok, 6-án a szentlélek segitségUI hívása, 
7-én rendes előadás. 

— Hangverseny. A tordai .Dalkör" 
hangversenyét — melyre már a mult számuuk-
bnu felhívtuk  a közönség figyelmét  — váro-
sunkban 15-én este fogja  megtartani. 

— Petőfi  halálanak évfordulója.  A 
segesvári és környékbeli magyarság kegyelet-
tel ünnepelte meg Petőfi  halálának ötvenki-
lencedik évfoidulóját.  Az ünnep a róm. kath. 
templomban isteni tisztelettel kezdődött, mely-
nek végeztével zászlók alatt a pályaudvarhoz 
vonultak s vonaton Kehereg) hazára mentek, 
hol Balázs liure Bcgesvári ref.  lelkész imája, 
a székelj udvarhelyi székely dalegylet hazafias 
énekei, szavalatok, ünnepi beszéd es az emlék-
oszlop megkoszorúzása képezték az Uonep 
|irograminjat. Délután Segesváron Petőfi  szob-
ránál ünnepelték a költő halálának évforduló-
ját s este hangverseny volt. 

— Esküvő. Dazbek Sándor csikszent-
doinokosi kereskedő folyó  évi augusztus hó 16-án 
tartja esküvőjét Ágota Kóza kisasszonnyal Szé-
kelyudvarhelyen. 

— Huszonöteves találkozó. Folyó hó 
9-én huszonöléves találkozóra jöttek össze a 
csiksonilyói gimnázium volt tanulói. A érett-
ségit tett közül ma már csak nyolezan van-
nak életben, akik közül csak hárman jeleutek 
meg a találkozón : Benedek lguácz pénzügyőri 
főbiztos,  Satumon Árpád adótarnok és Veress 
Menyhért jaráshiró. Kimentették elmaradásukat 
és mi'ieg szavakban üdvözletüket küldték Hideg 
István törvényszéki biró, Miklóssy József  ügy-
véd, Szabó József  erdótauácsos. Kovács Mi-
hály plébános és Sóbert Kerencz rendőrkapi-
tány. Délelőtt 10 órakor misét ballgnttak, 
melyet Csaló János volt osztálytársuk mondott. 
Kzután megjelentek az intézetben, ahol Bene-
dek lguácz üdvözölte az igazgatót és tanári 
kart, mire Pál Gábor igazgató felelt.  Délben 
Csató János tanár látta vendégül a meg-
jelenteket 

— A gimnázium átheiyesésének ügye 
immár végleg eldőlt, mivel az igazgatótanács 
már versenytárgyalást hirdetett az építésre 
nézve. 

— Csikmegyei gazdák az állatte-
nyésztés erdekeben. A Csikmegyei Gazda-
sági Egyesület legutóbb tartott igazgató-választ-
mányi ülésén elhatározta, hogy n maga részé-
rói szintén csatlakozik a/. Erdély-részi Gazda-
sági Kgyesületuek a földtnivelésügyi  minisz-
tériumhoz intézett ama kérelméhez, amely ma-
gyarországi állatok kivitelét, Romániába legel-
tetés céljából inegtiltaui kívánja. Ugyanezen 
az ülésen elhatározta az egyesület, hogy Ká-
szonaltizen, Csikkozináson, Csikmmlarason, 
(iyergyó-Alfalubiin  és Tölgyesen díjazással 
egybekötött tenyészállat kiállítást rendez. 

— Vadász majális. Mint értesülünk, a 
helybeli vadásztársaság folyó  hó 15-én a zsö-
güili fürdőn  a rendezendő vadászat befejezése-
kép tánccal egybekötött mulatságot rendez. 

— A gyergyószentmiklost gimná-
zium második osstálya minden valószínű-
ség szerint már szeptember elsején megnyílik. 
A polgári tiuiskola iskolaszék tolyó hó 5 én 
gyűlést tartott s tudomásul véve a városi kép-
viselőtestület határozatát, oly értelemben irt 
fel  az iskolaszék is a közoktatásügyi kormány-
hoz, hogy a gimnázium második osztálya szép 
temher elsején nyittassék meg. Tudomásul 
vette a gimnáziumi igazgató jelentését, mely 
szerint folyó  hó 12 én állomáshelyére érkezik 
3 ott hivatalát elfoglalja,  (iuelminó József  he-
lyettes tanárnak egy évi szabadságolását a 
kultuszminisztérium megkeresésére vélemé-
nyezte. 

— Qondnok választás a Tanitók 
Hasában. A magyar tanítóság legáldásosabb 
alapítása a Tanítók Háza, melyben középisko-
lát végzett, egyetemre vagy más felsőbb  isko-
lába járó tanító fiuk  nyernek ell"*.ást a tauulás 
ideje alatt. A budapesti Tanitók Házának folyó 
hó 22-én gondnokot válnsztanak, kinek feladata 
e tanító fiuk  ellátására és előhaladására fel-
ügyelni. Tizenegy pályázó jelentkezett. Azok 
között van Máthé József  marosvásárhelyi áll. 
isk. Igazgató, a Marostordamegyei Tanítóegye-
sület régi érdemes elnöke, a Székely Tanügy-
szerkesztője, a Székely Társaságok egyik ala-
pitója, a Székely Szövetség főtitkára  s mint 
ilyen a székely kérdésnek egyik alapos isme-
rője, leglelkesebb és legkitartóbb harcosa. 
Melléje csoportosult a magyar tanítóság jó 
nagy része. Megérdemli, hogy támogassa uz 
egész tanítóság, különösen támogassák az er-
delyrészi tanítók, kiknek szövetségében alelnök 
s kikkel 23 év óta együtt dolgozik. Ha a ta-
nítóság támogatja és a gondnoki állásba emeli 
öt, az ügynek tesz szolgálatot vele. Máthé a 
közélet terén kipróbált ember, erős hazafi. 
Ajánljuk ót a magyar nemzeti kultura expo-
nált területeiuken elismert bajnok-tanítói figyel-
mébe és támogatásába. Menjenek fel  augusz-
tus 22-én Budára és válasszák meg. 

Főglmnáiium Ssékelykeresstnron. 
Régibb idő óta folyt  már a tárgyalás a vallás-
és_ közoktatásügyi minisztérium és a szekely-
keresztúri unitárius egyházi hatóság között az 
ottani algimnáziumnak főgimnáziummá  való 
fejlesztése  dolgában. Ba a tárgyalás most ked-

vező eredménvnyel végződött és igy a székely-
keresztúri gimnázium 240.000 korona építke-
zési egitséget éB 36000 korona évi állami se-
gítséget kajk, ezzel szemben a vallás- és köz-
oktatáságyi minisztérium bat tanár kinevezési 
jogát tartotta fönn  magának. A szerződés létre-
jötte a székulykereszturi unitáriusoknak régi 
kívánságát váltotta valóra. 

— Egy mnokásjóléti intésmény. A 
Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyu„'-
dijegylete Kölber Alajos kocsigynros elnöklé-
sével folyó  évi augusztus hó 6-án tartotta szo-
kásos havi választmányi ülését. A központi vá 
lusztmány tagjai Katits Antul iguzgató jelen-
téseiből megelégedéssel vették tudomásul c 
közhasznú munkásjóléti intézményünk örven-
detes gyarapodását és erősödését, ami kitűnik 
ubból, hogy a folyó  évben belépett tizenötezer 
uj taggal u rendes fizető  tagok száma a hetveu-
ezret elérte. Az egylet vagyona az idén több 
mint félmillió  koronával emelkedett s jelenleg 
3 1)00,000 korona nz egylet vagyona, melyből 
két és fétmillió  állami és székesfővárosi  érték-
papírokban teljesen biztos alapon van elhelyezve 
és gyümölcsöztetve. Az egylet nagy arányú se-
gélyezésének jellemzésére fölemlítjük,  hogy 
1903. február  óta eddig 373 rokkant és elag-
gott munkást és 98 árvát részesített állandó 
heti segítésben s e cimen eddig háromszázezer 
koronát meghaladó összeget fizetett  ki. Leg-
közelebb Borsodnádnsdon és Újvidéken alnki-
taunk fiókpénztárnkat  s ezek száma 21 T-re 
emelkedett. Az egylet iránt érdeklődók fordul-
janak felvilágosításért  a központi irodához: 
Budapest, VIII., József-utca  23, nz egylet sa-
ját házában. Az egylet ügynököket nem tart. 

— Erdei lparvasut. A kereskedelem-
ügyi ni. kir. miniszter az Alfalu  erdőipar rész-
vénytársaság részére egy fó-  és három szárny-
vonalu keskeny nyomtávú erdei iparvasutat 
engedélyezett és n cégnek egyidejűleg a kisa-
játítási jogot megadta. A vármegyei közigaz-
gatási bizottság a kisajátítás foganatosítására, 
iltetóleg a békés és barátságos egyezség meg-
kísérlésére dr Fejér Antal elnöklete mellett 
Márton, Lajos és dr Balázs Elek biz. tagokat 
és dr Éltlies Gyula jegyzőt küldötte ki, mely 
bizottság folyó  hó 5.. 6. és 7-én kiszállott 
Gyergyószentmiklósru és Alfaluba  a helyszi-
ntre. A barátságos egyezség Gyergyószentinik 
lóson sikerült, mivel ugy a város, mint nz ér-
dekeltek a tervrajzot és nz összeírásban kitün-
tetett egységárakat elfogadták,  nem sikerült 
ez azonban Alfalubau,  inivel itten csupán a 
tervrajzot acccptáltnk, az összeírásban kitün 
tetett egységárakat elleuben nem, minek kö-
vetkeztében a csíkszeredai kir. törvényszék 
által eszközlendó bírói kártalanítási eljárás fog 
bekövetkezni, ha csak ezt megelőzőleg a c >g-
nek más uton egyezséget nem sikerül létre-
hozni. Az egyezség sikertelensége általában 
Alfalu  közönségének a kisajátítással szemben 
lunusitott ellenszenvében rejlik Az Alfalu  erdő 
ipar részvénytársaság meghatalmazott képvi-
selője tárgyalás közben a csomafalvi  szárny-
vonal kiépítésétől elállván. a kiküldött bizott-
ság a helyszínen való megjelenést és a tárgya 
lásuk bevezetését mellőzte. 

— Izraelita szülők figyelmébe.  A 
mélyen tisztelt érdeklődők becses tudomására 
hozom, hogy jó házból való alsóbb osztályokba 
járó izraelita fiukat  a jövő tanévre teljes ellá-
tásra elfogadok.  Eddigi 10 évi brassói tartóz-
kodásom alatt is mindenkor kiérdemeltem a 
szülők elismerését s igy a jövőben is azon 
leszek, hogy a gond laimra bízott gyermekek 
egyrészt jó ellátásban, másrészt pedig vallási 
nevelésben is részesüljenek. A melyen tisztelt 
szülők támogatását kéri tisztelettel Frankéi 
Mózes auL örth. hitközségi valiástanitó. Brassó, 
Hentes-utca 3. szám. 

— Egy szenzáoió epilógusa. Nagy-
feltűnést  keltett az elmúlt évben Esztegár Ger-
gely szamosujvári állami főgimnáziumi  hittanai-
Ugye, kit egy kolozsvári napilap heteken át 
azzal vádolt, hogy visszaél a gondjaira bízott 
gyermekek tudatlanságával é9 rossz példákra 
csábítja őket. Majláth Gusztáv erdélyi róni. 
kath. püspök utasítására, Esztegár hittunár 
sajtópört indított uz .Előre" című kolozsvári 
lap ellen, melynek cikkíróját az ottani tör-
vényszék súlyos fogházbüntetéssel  és pénzbir 
sággal sújtotta. A Kúria enyhítette ugyan a 
büntetést, de megállapította » lap bűnösségét, 
ugy, hogy Esztegár Gergely mind a három 
fórumnál  megnyerte a port. A heteken át tartó 
hajsza Esztegár Gergely idegzetét annyira meg-
viselték, hogy állásáról lemondott és kérte 
nyugdíjaztatását. A közoktatásügyi miniszter a 
napokban döntött ez ügyben olyanformán,  hogy 
az egy év óta szabadságon levő hittanárt 
nyugdíjazta s helyébe Botár Gáspár baróti se-
gédlelkészt nevezte ki a szamosujvári főgim-
náziumhoz hittanarnak. 

— Hangverseny. Folyó hó 9-én Tus-
nádfUrdón  Kosthy Murietta opera énekesuó 
közreműködésével jól sikerült hangversenyt 
rendezett a fürdőigozgatóság.  A program m ki-
emelendő pontja a művésznő által magyar, 
német és román nyelven előadott dalok v iltak. 
Kecskeméthyné szegeid táblabíró neje humo-
ros előadásával mulattatta a közönséget, mely-
zajos ovációban részesítette a szereplőt. A 
hangversenyt Kozák Dávid zenekara nyitotta 
meg és" fejezte  be művészies játékával. A 
fürdőközönség,  mely r.ap-nup után élvezi — 
általunk is előnyösen ismert — zenekar kiváló 
játékát ezúttal is kitüntető tetszéssel fogadta 

Dávidka dalait, melynek előadásával önmagát 
multa felül.  A hanversenyt tánc követte, mely 
a legjobb hangulatban éjfél  után 1 órakor ért 
végett. 

— Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
folyóirata.  Most jelent meg az „ Erdély" c. 
honismertető képes szemle legújabb 5-6. száma, 
melynek vezető cikkelyében Szalny Béla dr. 
nagyszebeni orvos éa ismer' alpinista szak-
avatott tollából „Hegyeink királya- néven nagy-
szabású monografia  olvasható a fogurasi-hava-
eok legmagasabb csúcsáról a 2544 ni. Xegoj-
ról. Ez a nagy szorgalommal megirt dolgozat 
a nagyszebeni Bruckental-féle  muzeum mint-
egy 50 szakmüvének és addig fői  nem hasz-
nált kéziratainak az átbuvárkodása alnpján egy 
ívnyi terjedelmet meghaladva fejtegeti  a Negoj 
név eredetét, szómagyarázatát, irodalmát és 
nrru az érdekes következtetésre jut, hogy uz 
Erdélyi Kárpátok e királyát a közvélemény 
csak 1842-ben koronázta meg az erdélyi ha-
vasok királyává. A következő cikkely Kolozs-
vár kör lyékének kiránduló helyeiről ad számot 
sikerült térkép melléklettel mintául fürdők  és 
nyaralóhelyek számára. A hazáit oszlopjairól 
híres Detonáta hegyet, majd liahsonné várát 
képekben é9 írásban bemutató cikkelyek végén 
kisebb közlemények és az egyesületi mozgal-
makat feltüntető  változatos hírek egész soro-
zata keltenek nz olvusóban érdeklődést. Az 
„Erdély" borítékján két uj kiadványról is sze-
rezhetünk tudomást u. m. a folyó  évi Turista-
naptárról, melynek ára 1 korona és a leégett 
Kanyafói  menedékház javára kibocsátott gyo-
páros levelező lapokról, melyek csomagonként 
(5 dili) ára 65 tillér. Az „Erdély"-t az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület tagjai 6 korona évi tagsági 
dijuk fejében  ingyen kapják. 

Az aszfalt  mizériái. Alig múlik 
el nap, hogy panaszt nc hallanánk nrról a ve-
szedelmes állapotról, amely szerint az egyes 
udvarokból levezető csatornák vnsfodeleit  élőt 
tünk ismeretlenek felszedik  és a szürkületben 
vagy az esti órákban, az nmugy sem világos 
utczákbau végig sétáló közönség szerencsét 
lenségnek van kitéve. Konkrét eseteket ez al 
kalommal nein emlitüuk, hanem felhívjuk  a 
háztulajdonosok figyelmét,  hogy II csatornákat 
fedő  vaslemezeket állíttassák a maga helyére 
és lehetőleg erősíttessék meg, hogy az utczán 
garázdálkodó legények ne juthassanak oly 
könnyen hozzuja és evvel a könnyelmű szóra-
kozással ne veszélyeztessék mások testi ép-
ségét. (Beküldelett.) 

— A takarmánynemü szállítási ked-
vezménye. Az Országos Magyar Kereske-
kedelmi EgyesüL-s a takarmányhiány ügyében 
előterjesztéssel fordult  a kereskedelemügyi mi-
niszterhez. Utal ebbeli a miniszternek a főn 
forgó  viszonyok folytán  valószínűnek ítélt el-
.határozására, hogy a takarmányneiuüek vasúti 
szállítása tekintetében legközelebb lényeges 
ujabb kedvezményeket engedélyez éB erre vo-
natkozólag azt kéri, hogy a kedvezmények 
ugy adassanak meg, hogy minden korlátozás 
nélkül általánosan igénylievehetók legyenek, 
vagyis hogy elejtessék a inás alkalommal ér-
vényesített megszorítás, amely uzt_ követeli, 
hogy a küldemények gazdák reszére'rendeltek 
legyenek, ami gazdasági egyesületi bizonyit-
ványnyul igazolandó. Az egyesülés beadványa 
kifejti,  hogy különösen a kisgazdáknak érdeke 
is föltétlenül  azt igényli, hogy a kereskedők 
teljes mértékben részesülhessenek a takarmány-
neiuüek tekintetében engedélyezett összes szál-
lítási kedvezményekben, mert ellenkező eset-
ben a kisgazdák, mivel kisebb szükségletük 
folytán  nem szerezhetnek be teljes kocsirako-
mányokat, hanem szükségletüket a kereske-
dónel fedezik,  elesnek a rendkívüli kedvez-
ménytől. Már pedig legalább is éppen uuuyira 
szükséges a kigazdákut támogatni az állat-
állományuk föntartására  irányuló igyekezetük-
ben. mint a nagyobb gazdasági üzemeket. Föl-
említi továbbá uz O. M. K. E. előterjesztése, 
hogy a kifejtett  álláspont uem éppen a ke-
reskedóköröknek külön nézete, nmit megerősít 
az is, hogy Szolnok Dobokamegye gazdasági 
bizottsága, a napisajtó híradása szerint, leg-
utóbb a takarmányneiuüek szállítási kedvez-
ményének üxyében elóterjesztessel fordulván  a 
kereskedelemügyi miniszterhez, ugyancsak azt a 
kívánságot hangoztatta, hogy a kedvezményes 
szállítás igénybevétele a kisgazdáknak árusító 
kereskedők részére is biztosittassék. 

A helyi értékek közül a kedvező félévi 
üzleteredméuy következtében leginkább a Pesti 
Magyar Kereskedelmi bank részvények voltak 
keresettek, mig a rimamurányi vasmű részvé-
nyekben kedvezőbb külföldi  vasipari jelenté-
sekre szintén volt üzlet. A budapesti közúti 
vaspálya részvényeket pedig üzemük kiterjesz-
tésének hirére keresték. 

Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamvál-
tozásai a következők voltak: 

jut. 30. aug. 6. 
4•/„ magyar koronaj&radéb 93.15 93.— 
Mugyar liilel részvény Ti}. — 742.— 
Itlmaimiráoyi vasmQ részvény . 556.— 558.— 
Pesti magyar kereskedelmi bauk részv. 3330.— 3340.— 
Budapesti közúti vaspálya részvény 535.50 537.— 

473—1908. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré te9zi. hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1907. évi V. 653—13. számú vég-
zése következtében dr. Balogh Vendel ügyvéd 
által képviselt Nagy Kerencz és neje javára 
Dájbukát Geró gyimeBbükki lakos ellen 523 
korona 14 fillér  s járulékai erejéig 1907. évi 
julius hó 17-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 2930 korona 40 fillérre 
becsült üövetkező ingóságok, úgymint külön-
féle  italok, hordók stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság fenti  V. számú végzése folytán 
523 korona 14 tillér tőkekövetelés, bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehaj-
tást szenvedő lakásán leendő eszközlésére 
1908. évi augusztus hó 26-ik napjának 
délelőtti 12 órája határidőül tűzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zései hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árvereséu az 1881. évi LX. tör-
vényezik 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nj ertek volna, ezen árverés az 
1881. évi L.Y t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi augusztus 
hó 1. napján. 

Kereslten Oyula, 
kir. bír. végrehajtó. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A „Hermes' Magyar Altalános Váltóflilet  Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tőisde-

forgalomról  is pénzpiaciról. 
Budapest, 1906. augusztus 6. 

A budapesti értéktőzsdén nz elmúlt hét 
folyamúu  végre megváltozott a hangulat éB az 
egész üzlet barátságosabb sziuezetet nyújtott. 
Kedvezően hutott a hangulat alakulásara a 
földmivelésügyi  minisztérium által kiadott ked-
vező termésjelentés, valamint a nagyobb ban-
kok várakozáson felüli  kedvező eredményeinek 
publikálása, mig a törökországi események 
kedvező megítélése és enntk kapcsán a kül 
földi  tőzsdéknek szilárdabb jelentései szintén 
csak hozzájárultak az üzlettelenség megszű-
néséhez és nemcsak a tőket befektető  közöu-
ség, hanem n spekuláció is kilépett tartózko-
dásából. Ezek folyamán  az árfolyamok  az egész 
vonalon némileg megszilárdultak és általában 
néhány koronás javulás állott be. 

0 

Ültetem folyó  övi október hó 1-től 
Kapa-utoa 46. M. alatt nyílik meg 

Van szerencsém a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Brassóban, 
Lensor 29. saám alatt ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELyT 
nyitottam, hol ki záró Ing saját késalt-
ményü mindennemű nöi gallérok 
(boák) karmantyúk (mulTok), asőrme, 
krimmer és szövet sapkák a legújabb 
divat után a legolcsóbb árak mellett 
kaphatók. 

Ugy a fővárosban,  mint a kül-
földön  szerzett tapHsztalataira e téren 
abban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg* 
elégedésre megrendeles után eleget 
tudok teuni. 

A fent  említetteken klvQl készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
ssőrrne, nói éa gyermek-kabátokat, 
figarók  éa paletókat, egyszóval e 
szakmához tartozó Összes czikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás ós 
legolcsóbb árak mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebélelé-
seket, prémesóseket, javításokat és 
átalakításokat 

Nálam vásárolt szórmeáruk díj-
mentesen tisstittatnak. 

Bucses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
40—6* pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lennek esakösőlve. 
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• A legolcsóbb bevásárlási forrás 
EKETE V I L M O S 
• lllatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

virágszappanok. 
Az inda-sósborszesz fílerakata. 
P e t r o l - h a j s s e M korpa és hajki-
hullás ellen H a j r á k - r e g e n e r á t o r 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaol és Stoaatia fetápelé  sze-
rek a legjobbak. A TrifMsaa  (ka| 
petrol) Mlgyskask állaadá bajápe-
lÉshez •élkAMibatstlM. - A Hsaey 

islly a legjobb kéiftiMitft. 
Vidéki bíüoíiM lecputosabbu euUffllttuL 



Augusztus 12. c s í k i l a p o k 33. uám. 

A« wMyl  rém,  kâth. rítta  linatétaaáeaéléj. 
1690—1808. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csíkszeredai róni. kath. főgimná-

zium, finevelő  és internátus elhelyezé-
sére szolgáló épület létesítéséhez szük-
séges circa 1.080,000 00 koronát kitevó 
költséggel előirányzott 

/Old, kőműves és elhelyező, kőfaragó, 
ács, oserépfedó,  bádogos, vas, rabitz, 
szobrász, asztalos, lakatos, mázoló, 
fapadozat,  cementpadozat, üveges, 
kályhás, szobafestő,  feliratok,  kárpi-
tos, vízvezeték és csatornázás, vila-
mos csengő és villámhárító, felvonó, 
parafakő-burkolat,  vasbeton, mülaka 
tos munkák elkészítése, illetve szál-

lítása iránt a következő feltételek  mel-
lett nyilvános pályázat, illetve árlejtés 
hirdettetik. 

1. Az árlejtésen résztvehetnek mind-
azok a hazai szakértő iparosok vagy 
vállalkozók, kiknek üzletük gyakorlá-
sára hatósági engedélyük van. 

2. Az ajánlatok az egyes munka-
csoportokra külön-külön, vagy nz összes 
munkára együttesen is tehetők; azon-
ban az összmunka ajánlattevők minden 
kárpótlás nélkül tűrni kötelesek, hogy 
ajánlatuk végösszegének 50 százalékáig 
egyes munkacsoportok ajánlatukból ki-
vehetők s azok más kedvezőbb ajánlat-
tevőnek odaitélhetők legyenek. 

3. A készítendő munkákra vonat, 
kozó ajánlati minta, valamint költség-
vetési kivonat ivenkint 50 fillérért  vál-
lalkozók rendelkezésére bocsáttatnak. 
Kötelesek vállalkozók az egységárakat 
és a vállalat végösszegét mindkettőben 
ugy számjegyekkel, mint betűkkel ki-
írni ; csakis azon ajánlatok vétetnek 
figyelembe,  melyek e feltételeknek  meg-
felelők  és eredeii iveken tétetnek. 

4. Később érkezett vagy utóajánla-
tok nem vétetnek figyelembe. 

5. Az egykoronás bélyeggel ellá-
tott és lepecsételt ujánlatok legkésőbb 
1908. év szeptember 7-ig déli 
12 óráig az erdélyi róni. kuth. Státus 
igazgatótanácsához (Kolozsvár, Szent-
egyház-ulcza 5. szánt) nyújtandók be. 

6. Tartoznak az ajánlattevő vállal-
kozók az általános vállalati feltételek 
8-ik §-ában megszabott 50 százaléknak 
megfelelő  bánatpénzt, az ott körülírt 
módozatok ós kikötések mellett a ko-
lozsvári m. kir. adóhivatalhoz, mint ala-
pítványi főpénztárhoz  letenni a az erről 
szóló nyugtá: az ajánlathoz csatolui. 
Az ajánlathoz készpénz, betétkönyv, 
vagy értékpapír nem csatolható. 

T. Az erdélyi róm. kath. Státus Igaz-
gatótanácsa fentartja  magának a jogot, 
hogy az ajánlatok közül szabadon vá-
laszthasson, egy vagy más munkát 
visszavonhasson, esetleg hogy az aján-
latoktól is eltekinthessen. 

8. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium által jóváhagyott ter-
vezet és költségvetés, a munkára vo-
natkozó általános, részletes és különle-
ges feltételek  az erdélyi róm. kath. 
Státus Igazgatótanácsának hivatali he-
lyiségében vagy Pápay Sándor építész 
nél (Kolozsvár, Bartha Miklós utca 2. sz 
naponta 10—12 óráig megtekinthetők. 

9. Az előirányzott Meidinger reud-
szerü fűtés  berendezés helyett központi 
fűtés  és szellőztetésre alternatív aján-
lat is tehető. 

10. Az ajánlatokhoz építési és fel-
szerelési anyagminták is mellékelhetók. 

Az erdélyi róm. kath. Státus Igaz-
gatótanácsa. 

Kolozsvár, 1908. augusztus hó 5-én. 
Alelnök helyett: 

Dorgó Albert, Bocskor jllhály dr, 
IgugatóUnácüos. titkár. 

Ad sz. 688—908. mj. 

Hirdetmény. 
A csikvármegyei Lóbeszerzési-, Ru-

házati- és Ipar-alapból folyó  évben ado-
mányozandó ösztöndíjak és segélyek 
tárgyában fenti  szám alatt a Csiki La-
pok és Qyergyó czimü lapokban közzé-
tett hirdetményre való hivatkozással 
külön-külön értesítés helyett tudomá-
sára hozom az érdekelt tanuló ifjak-
nak e helyen, hogy a magánjavak igaz-
gatótanácsának folyó  évi augusztus hó 
8 án tartott ülésében 906—908., 959 — 
908. és 961 — 908. mj. számok alatt ho-
zott határozatai szerint ösztöndijat és 
segélyt a következő tanulók nyertek: 

AJ  a Lóbeszerzési-alapból: Bartalis 
Márton az egyetemi ösztöndíjat, Balog 
Lajos 200 koronát. Botár Dávid, Amb-
rus András, Fodor Gergely, Sárosi Béla, 
Lajos Perencz és Becze Elek egyenkint 
70—70 koronát; Oyörgy Imre, Kerencz 
Bálint, Mihály Gergely, Erős Péter, Ko-
vács Lajos, Ferencz Gyula, Biró Ke-
rencz, Iniecs Ákos, Gál János, Botár 
Árpád, Szántó László, Demeter Gábor, 
Adorján Károly, Mezei Imre, Péterffl 
László, Dáuél Ágoston, Ambrus Kerencz, 
Kánya Gyulu, egyenkint 60—60 koro-
nát segély czimen. 

B) A Ruházati-alapból: Száva Ist-
ván a művészeti ösztöndíjat, Csutó 
László a reáliskolai ösztöndíjat, Ladó 
István, Sándor Lnjos, Szabó Sándor, 
Péter Lajos, Csergő Konrád a polgári 
fiúiskolái  egyenkint 100—100 koronás 
ösztöndíjat; Csiki József,  Kecseti József, 
Iniecs János, ifj  Csata Ágoston, Bicsak 
Mihály, Gálkis Kerencz, Györffy  Endre, 
Lörincz János, Becze János az állami 
felső  népiskolai egyenkint- 100—100 
koronás ösztöndíjat; Demény József, 
Ábrahám József,  Dombi János, Taris-
nyás Márton, Lörincz Károly, Zakariás • 
Kristóf,  Csibi Andor, Gáúl Kerencz, Ké- « 
menes Antal, Gegő Dávid egyenkint 
•260-260 korona segélyt; Bálint Vil 
mos, Imre Gábor, Buróthy Sándor egyen-
kint 230—230 korona; Vass Jeuő, Csu-
tak Béla, Karácsony Antal, Balázs Ist 
ván, Kritsa Viktor, Kovács Gábor, Sán-
dor József,  Zakariás Lajos, Sándor 
Balázs. Rácz József,  Blénesi János, 
Boga Bálint, Ambrus László, Balog La-
jos, Csiszer Vilmos, és Orbán Gábor 
egyenkint 200—200 korona; Oyörgy 
Dénes, Csáki Mihály egyenkint 280 — 
280, Szép Fábián, Salamon Árpiid egyen-
kint 250 — 250, Csergő Tamás 240, 
Cseke Margit, Balázs Béla, Szopos And-
rás, Csató István egyenkint 3u(l —300 
korona segélyt 

C)  Az Ipar-alapból: Petres József, 
Csiki Bálint, Kurdu Akos, Bicsak Ke-
rencz, Szekely Sándor, Kovács Antal, 
Csibi Lajos, Balázs Kerencz és Fejér 
István egyenkint 200—200 korona és 
Kovács Juliska 100 korona segélyt. 

Többi folyamodók  ugy a Lóbeszer-
zési-, miut a Ruházati és Ipar-alapnál 
elutasittattak. 

Csikvármegyei magánjavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csikszeredu, 1908. évi augusztus 
hó 9-én. 

Fejér Sándor, 
alispán, igazg. tou. eluök. 

HIRDETÉSEK 
olosó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Hirdetés. 
A Sepsi-Kőröspatakon levő gróf 

Kálnoky-féle  intézetben, amely a Szat-
máron anyaházzal biró irgalmus nővérek 
vezetése alatt áll, fölvételt  és teljes 
ellátást kaphatnak oly növendékek is, 
akik az elemi iskolák végzése trellett, 
mérsékelt áron a német és frauezia 
nyelvben, továbbá a zongorában okta-
tást kívánnak nyerni. Bővebb felvilágo-
sítást nyújt a prospektus. Jelentkezni 
lehet az intézet főnöknőjénél.  2-3 

Eladó méhes. 
Gyergyó-Békáson több kaptárból álló 
népes méhes teljes felszereléssel  együtt 
eladó. Részletes értesítés a gyergyó-
békási vámhivatalnál nyerhető. 

Husz s z e k é r széna 
C s i k t a p l o c z á n e l a d ó . 

Czim m e g t u d h a t ó a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a traraway elágazásánál) bel- és külföldi 

:: m á r v á n y b ó I faragtatok  és csiszoltatok ::::-

BÚTOR-W ARVAjlVli APÓKAT 
ÍS SÍREMLÉKEKET 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
közetű síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal IIQZ-
zámfordulni,  mert ez által nagy meg-

takarítás érhető el. — Szives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
NAGY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
á & l Á S í ? á l í f  S I K S á l . « . â ţ f t l k P E ,  5 0 í i l , 
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AL.QA BlTA&YimrRB&K RQl i&fgQR  * S a £ kes . M  lih 
hatása gyors és állandó. — Ur. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények nrc- és kézbór finomí-
tására. a szeplők és más arctisztátalanságok 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 szukértók véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabbau 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, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint 
F e ^ s t e " V i l m o s i l l a t s z e r - i a l E t á r á b a : 
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I <sőz-, HŐLÉ6 é s gyógyrüRPő a s z o b á b a n ; 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az egészségápoláB terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b iz tos hatású szer a hófürdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás" szobafiirdó  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a legliatá- kötelezettség nélkül SzvobQda 
sósabb gőz- és hőlég fürdőt  készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált r n n / r u r n H l l k f l ^ D 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél- " U K o l í l L K A j L A l / A K 
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél- a «Sanitás* szobagözfürdő-
külözhetetlen minden egészséges ember- készülék egyedüli gyártója, 
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsó-
ható és valamely szekrény mögé állitható. erdősor 30. sz. Telefon  97 51. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
82- majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanvae.  olcsó áron knnhatn 

I r a d a t K a p i - u l c a 1 5 . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Q R A N \ 
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Nyomatott b«r?boda József  ktajrayósdijában, Csíkszeredában, 1008 




