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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 
S x v o b o d a J ó i a e f  könyv- éa paplrkereakedéae, 
liová u lap szol lem i részét illető tniudcu böalcinéuy, 
vulamiiit hirdetések és elABictési dijak is küldendői;. 

= TclcfoD  hiyóazám 2. — 

A városok kongresszusa. 
Az elmúlt héten tarlatot! meg a ma-

gyar városok két napos kongresszusa. Az 
ország székvárosa látta vendégül a haza 
másfélszáz  városának küldötteit, a kik Bu-
dapest ragyogó közgyűlési termében azért 
seregletlek össze, hogy a nemzet szivében 
impozáns konvenlikulumon keltsenek or-
szágos érdeklődést képviseltjeik, a mag; 
vidéki városok elhanyagolt sorsa iránt. 

Üdvözülnünk kell az országos kon-
gresszus gondolatát. — Bárcsak régebben 
vetették volna már föl  s ismételték volna 
meg minél sűrűbben az országban: néma 
gyermeknek az anyja sem érli szavát. Itt 
kiáltozni, lamentálni és demonstrálni kell 
unos-untig, ha törvényhozás és kormá-
nyok figyelmét  s cselekvő jószándékát 
még a legkiállóbb nemzeti közszükséglel 
iránt is föl  akarjuk kelteni. Az egyetlen, 
agyonbecézett közpo.it, BjJjpjsl kivite-
lével, a városok úgyszólván mostoha gyer-
mekei voltak állandóan kormányunknak. 
A faluról,  hála egy pár lelkes földmivelési 
miniszterünknek, még csak történt elég 
sűrűen központi atyáskodó gondoskodás ; 
ám városaink ügye-baja föllenditésük  gon-
dolata önként soha sem jutott eszébe a 
legtarkábban váltakozó magyar kormá-
nyoknak. Ezeknek a magyar hamupipő-
kéknek kérvényezni, deputációzni kellett 
évekig néha egy — iskoláért is! A „jó 
vidék", mint államéletünk létező faktora, 
csak akkor jutott a központi tn. kir. ész 
és gondviselés szíves figyelmébe,  lu nya-
kába kellett ráznia a kormánynak ujabb-
nál ujabb állami adminisztracionális funk-
ciókat — potyára. Legfeljebb  még akkor, 
ha appelláliak „hazafias  áldoz.itkészségé"-
rc s a legtarkább címeken eret vagdaltak 
zsebén. Minden csak a főváros  volt, Bu-
dapestbe dugtak mindent, ott centralizál-
tuk mindent s azzal szívattak föl  minden 
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tápláló erőt a vidéki városok organizmu-
sából, szellemi, anyagi téren egyformán. 

llyenképen megcsinálták a valóban vi-
lágcsodájának beillő nemzeti fő/árost,  de-
százados elmaradottságban h.igyták ten-
gődni a másfélszáz  vidéki elfeledett  ma-
gyar várost. Szivet adtak az országnak 
hatalmasat, erősen lűktű 
szii 

sülyedni az egykor oly virágzó vidéki 
eniporiumokat. Pedig sehol Európában 
nem volna oly fontos  nemzetvédó és nem-
zetlVjleszlö szurrogátum egy erőteljes vi-
rágzó vidéki város-csoport, mint éppen a 
s/étesni készülő magyar nemzeti államban. 
Ók volnának egy-egy nagy terület ter-
mészetadta fókusai,  melyek vonzanák, 
együtt tartanák s minden téren helyes 
irányban vezetnék a maguk vidékét. L)e 
ehhez imponálni is kelleiu tudniok s min-
den tekintetben vonzó erővel is birniok. 
Dc vájjon mi vonzzon ma vidéki váro-
saitik legtöbbjéhez a vidékről ambíciót, 
vállalkozó tökét, munkakedvet, sőt csak 
mulató kedvet is? 

Ugyan van-e bennük, kis kivétellel, 
valami csábító, vagy lekötő erő, s nem-e 
az „egyetlen Pestre" gravitál, törhet min-
den, figyelembe  sem véve dolgozni, vagy 
szórakozni vágyó kedvében a tulajdon 
szűkebb pálrinju székvárosát ? Félszázad 
alatt csodamód fölciviüzálódtunk,  még a 
parasztnak is, már pedig a civilizált nép-
nek igényei vannak. Valljuk be, ez igé-
nyeit, melyeit jogosak, a legszerényebb 
mértékben is alig-.ilig elégíthető ki vidéki 
városaink legtöbbjében. 

Örülünk, ho >y végre öntudatra ébrjd-
tek s jelen kongresszusukkal épp erről 
akartak tanúságot tenni or.-zágunk közvé-
leménye előtt. Hogy tudniillik haladni 
akarnak a korral. Napirendjük összeállítá-
sából láttuk, hogy helyes utján indullak 

meg a haladásnak : anyagi erejüket akar-
ják legelőbb is rendbe szedni, megizmo-
sitani. E nélkül: háztartásuk s hitelük 
megalapozása nélkül, egyetlen lépést sem 
tehetnek előre. Mert a százados elmara-
dást most már igen nagy anyagi áldozat-
tal lesznek képesek csak behozni. E mun-
kájukban köteles lesz az állani segélyükre 

Ini, nemcsak azért, mert elsőrendű stá-
tus érdeke a virágzó vidéki városok léte, 
hanem azért is, mert eddig csak kizsarolta 
őket, legutóbb az adónovellával is érzé-
kenyen megk.irositoltn törvényes bevéte-
lűket, a községi pótadót s az e két mil-
lió korona, melyet rekonpcnzációként a 
budgelbe nekik beállított, nem segítség, 
csak koldusalamisna. Abból bizony még 
tisztviselőik fizetésrendezését  sem csinál-
hatják meg. 

Ám azért lesznek most együtt a vá-
rosok, hogy kiáltsanak, minél nagyobbat 
kiáltsanak, akkor alkalmasint meghallgat-
ják őket és alaposan segítenek rajtuk. Az 
eddigi alázatos kér\ ényezéssel, kilincselő 
depulációzással hagyjanak fül,  mert sze-
mérmetes koldusnak soha üresebben nem 
maradt még tarisznyája, mint a magyar 
kormányoknál koldulóké. 

Vármegyei pártgyülés. 
A csikvármegyei függetlenségi  és 48-as 

párt folyó  évi május hó 23-án a város-
háza előtt vármegyei párlgyiilést tartott, 
hogy a jelenlegi politikai válsággal szem-
ben állást foglaljon.  A gyűlésnek az idő 
is kedvezvén, azon városunk intelligen-
ciája és polgársága nagy számmal vett 
részt, sőt vidékről is igen sokan eljöttek. 

A gyiilésl Csedő Islván tartalmas be-
széddel nyitotta meg s egyben felhívta 
a megjelenteket, hogy most a válság ide-
jében igazi függetlenségiekhez  méltó maga-
tartást tanúsítsanak. 

A pártgyüléssel kapcsolatos volt ke-
rületünk országgyűlési képviselőjének, Haj-
nód Ignácnak beszámolója, mely egy év-
vel előbb történt megválasztása óta az 
első volt. Beszéde felölelte  a politikai 
legutolsó évének minden jelentősebb moz-
zanatát. — A költségvetés tárgyalásával 
kezdte, melynek rendjén két izben fel-
szólalt. A sokat emlegetett házszabályre-
viziót, mely az obstrukciót lényegesen 
megnehezítette, megszavazta, mi a hor-
vátok áldatlan politikai agyarkodásának 
is korlátokat szabott. A végrehajtási no-
vellát megszavazta azért, mert a hitel 
megszorításával a kis embert védj és a 
magyar kézben levő földet  nem dobja 
prédául a nemzetiségi bankoknak. Hozzá 
járult a tagositási törvényhez, mely vár-
megyénkben annyi ellentétre szolgáltatott 
okot. A tapasztalat mutatja, hogy ott, 
ahol a tagosítás igazságosan keresztül-
viletett, mindenütt érezteti jótékony ha-
tását. Felhozta például a három szomszéd 
községet, hol annyi viszály és herce-hurca 
után ma mindenki örvend a tagosításnak. 
Hozzájárult a kongrua törvényhez, nely 
a papi fizetések  kiegészítéséről gondos-
kodik. Örömmel emlékezett meg az in-
gyenes népoktatásról szóló törvényről, 
mely gróf  Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterünket dicséri. Végül 
szólt Wekerlének adótörvényéről, mely a 
kis ember vállaira nehezedő igazságtalan 
terheket leveszi és inkább a nagyobb 
fundust  és jövedelmet terheli. 

Hajnód Ignácz megválasztása előtt tar-
tott programbeszédeiben megígérte, hogy 
a székelyföldi  kepe megváltását és az uj 
választási törvény keresztülvitelét szorgal-
mazni fogja.  Beszédében felfejtette,  hogy 
ezek ha ma még nincsenek is a befeje-
zés stádiumában, de már a legközelebbi 
jövőben várhatók. Apponyinak igéretét 
bírja, hogy a kepe megváltását az 1910-iki 
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Közel a télkörbeu elvonuló hegyekhez és 
nein messze (30 km. a tengertől, 135 km. 
hosszú és 40 kin. széles völgyben a Tiberis 
folyó  i60 m. széles — 5 6 m. mély) mindkét 
partján, nem magas (50—80 m.) halmokon 
fekszik  a közel 3000 éves Róma, az örök-
város. 

A Romulus által alapított város a Palatínus 
hegyen terült el, e hegy körül volt az első 
fal,  melynek nyugati része romjaiban most is 
látható. Itt volt Luperkal és az előtte álló fikus 
Ruininaliszszal az a hely, hol a Tiberis áradá-
sába kitett Romulus és Remus teknője meg-
akadt. 

A második kőfalat.  Servius Tulliusról ne-
vezik, ennek vonalát maradványai nyomán 
majdnem teljes határozottsággal meglehet álla-
pítani. A Tiberistöl kiinduló fal  északkeletfelé 
a Quirinselis és Vinivalís terüleit délfelé  pedig 
az Aventinus területét karolja át és igy a közbe 
levő Coelius és Esquilinus, továbbá a Capi-
tolinus is a megnövekedett város területéhez 
tartozott. 

A köztársaság korában legsűrűbben lakott 
helyek a Capitolinus, Palatínus és Aventinus 
voltak, olt volt a mi fogalmaink  szerint a bel-
város ; a Capitolinus és Palatínus közt volt a 
forum  Romanum (római piac), a Comitium stb. 
A Palatínus és az Aventinus közt a cirkus 
maximus. Azt a térséget, melyet egyfelől  a 
Tiberis, másfelöl  Capitoiium, Quirtvalis és Pin-
cius határolt, Maro mezőnek (Campus Martius) 
neveztek; régebben népgyűlések és testgya-

korlatok részére szolgált, Jo Poinpeius óta 
diszes épületek emelkedtek rajta. 

A Tiberis balpartján levő Janikulus és 
Vatikanus és a kettő közölt levő területek leg-
utoljára njpesedtek me^ és kapcsoltattak Ró-
mához. A Janikulum aljában terültek cl Caesar 
óriási kertjei, melyeket végrendeletében a római 
népnek hagyott; ez és a Vatikanus domb 
közt levő területen kisiparosok laktak. A Vati-
kanus mezején voltak N-jr-i kertjei és színköre, 
hol e borzalmas emlékű zsarnok a. kereszté-
nyeket legyilkoltatta. A Tiberis balpartján még 
nevezetes a a császárkorból Hadrianus Mau-
zóleuma (Angyalvárt. A harmadik falat,  mtly 
a régi két halmon kivűl a Vatikanust, Janiku-
lust és a Pinciust is körülövezte, Anreticinus 
csiszár építette. 

Róma utcái a köztársaság korában keske-
nyek voltak, a házak egymásra épitvék. Augus-
tus császár és utódai sokat tettek a város szé-
pítése érdekében. Való igaz, mit Augustus 
mondott, hogy téglavárost kapott és márvány-
várost hagy hátra utódaira. 

A többi császárok is egymással versenyez-
tek monumentális épületek fellilásábari.  Leg-
nevezetesebb alkotások : a Pantheon, a Colos-
seum, a különböző vízvezetékek, fürdők  stb. 
A város körQl voltak egyes hatalmas és gaz-
dag uraknak villái, gyönyörű szép kertekkel. 
Volt a sok muzeumon, 28 könyvtáron és mü-
gyűjteményen kívül 70 aranyból és 74 elefánt-
csontból készült szobor, 35 diadalkapu, temér-
dek templom és obeliszk. A lakosság számáról 
megbízható adataink nincsenek, némelyek fél-
millora becsülték, mások pedig azt mondják, 
hogy meghaladta az egymilliót. 

Ezzel a felső,  az egész világ kincseivel és 
vagyonával büszkélkedő pogányvárossal pár-
huzamosan fejlődött  az alsó, szegény, sötét 

üregekbe rejtőző keresztényváros. Mig odafenn 
fényes  diadelinenetek, áldozati körmenetek, vé-
res gladiatori játékok, kéjelgö finom  élet egy-
részről, durva katonák és züllött, koldus pol-
gárok, panem el circenses — élelmet és cir-
kuszi játékokat — kiáltás, másrészről voltak 
n.ipi renden ; addig a föld  alatt az üldözött 
keresztény iiivők kiscsapata áhitnt és szent re-
ménységgel várta a jobb jövőt. És ez tneg is 
érkezett, a szenvedés és az üldözés harmad-
félszázadig  tartott, s amikor a földalatti  folyósok 
üregei megteltek a vértanuk csontjaival, ütött 
a szabadulás órája ; a régi fényben  és pompá-
ban lobzodó Róma pusztulni kezdett, alább és 
alább sülyedt, végre több méter mélységbe 
temették saját romjai és az idők viharai; az 
uj a földalatti  Róma pedig mind feljebb  és 
feljebb  emelkedett, elfoglal  a pogány város 
templomait, középületeit, oszlopait; átalakította, 
védelmezte, javitolta azokat. A gótok és van-
dalok pusztításai után a düledező emlékek 
anyagát keresztény templomok épitésére hasz-
nálták fel. 

De nemcsak pogány templomokat foglalt 
el a keresztény egyház, hanem ujakat is épített. 
Amióta Nagy Konstantin elhagyta Rómát s 
székhelyét a róla nevezett Konstantinápolyba 
tette át, azóta a pápák voltak Róma oltalmazói 
és lakosainak védelmezői. 411-ben Alarich gót 
király elfoglalta  a várost; templomok, paloták 
és lakóházak romokban hevertek, tiz nap alatt 
csaknem az egész város a nép vadságának 
vagy a lángoknak lelt áldozata. Midőn egy 
katona kiakarta fosztani  egy öreg asszony há-
zát, ez a következő szavakkal állott a kincs-
szomjas katona elé: -Én az apostolok kincseit 
örzöm és bár nincs erőm azoknak megvédé-
sére, nincs is jogom.« Midőn ez Alarichnak 
tudomására jutott, igy kiáltott fel:  »Az embe-

rek s nein az apostolok ellen harcolók», s 
legott elrendelte, hogy az összes kincsek ünne-
pélyes menetben azon székesegyházba vites-
senek, melynek tulajdonát képezte. 

Igy csodálatosképpen érintetlen maradt azon 
menhely, hol az apostol-fejedelpiek  hamvai 
pihentek. Az anyókához csatlakoztak mások is, 
rómaiak és gótok, keresztények és pogányok 
s bántalmatlanul magukkal vihették értéktár-
gyaikat. Alarich ezen berohanása — folytatja 
Goyán Gy. a pápaság egyetemes története 
cimü müvében — azt bizonyítja, hogy Róma 
palladiuma helyet cserélt. Most már nem a 
Capitoiium, nem is Vesztaszüzek temploma, 
hanem az apostol-fejedelmek  sírja képezte a 
rómaiak palladiumát. Az örök városban, hogy 
ugy mondjuk két Róma volt, melynek egyike, 
mint keret körülövezte a másikat. A keretet, 
az elhaló Rómát Alrich teljesen szétrombolta 
s ezzel az űjjéletre kelt Rómának utait egyen-
gette. 

Szent Péter egyik utóda Nagy szent Leó 
pápa nemcsak Rómát, de Italia többi városait 
is néhány egyszerű szóval megmentte a félel-
metes Attila pusztításaitól. A pápák tehát mind 
Róma és környékének védői szerepelnek azok-
ban a rettenetes harcokban, melyek a népván-
dorlás korában egész Európán, de különösen 
Itálián végig viharzottak. A népek önkénybe 
helyezik magukat és vagyonukat a pápai fen-
hatóság alá. Pipin frank  királynak felkenetése, 
a pápának világi hatalommal való felruházása, 
majd ezen ténynek megerősítése a császárrá 
koronázott Nagy Károly által mindmegannyi 
egymásból folyó,  egymásba szorosan össze-
függő  tények, melyekben sehol erőszakossá-
got, nagy politikus furfangot  és raffineriát  nem 
látunk, ugy, hogy midőn Róma birtoklását a 
pápákra ruházták, ezzel nem uj jogrendet te-
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költségvetésbe okvetlenül felveszi,  minél-
fogva  a kepekivetés legkésőbb 1911-ben 
megszűnik. A választási torvénynek a je-
lenlegi minisztérium által való keresztül-
vitelét azért nem óhajtotta, mert nem 
bízik Andrássyban, ki olyan tervezetet 
állított össze, mely a 67-eseknek többsé-
get biztosit és a függetlenségieket  lehe 
tetleniti. Éppen ezért az uj választási tör 
vény megvalósítását egy most kineve 
zendö tisztán függetlenségi  kormánytól 
várja, mely egyszersmint a függetlenségi 
pártnak állandó uralmát biztosítja. Lehe-
tetlennek tartja a mostani állapotot, mely 
magyar államiságunkat a sárba dobta és 
önállóságunkat teljesen aláásta. A vá-
lasztási törvénytől ennélfogva  sokat vár. 
Hogy mameluk nem volt, bizonyítja azon 
körülmény, hogy három ízben a kormány 
ellen — dacára, hogy a többségi párt-
nak ö is tagja — a balpárttal szavazott. 
Ellene szavazott a László Imre főhadnagy 
ügyében, kit lefokoztak  a Kossuth-nóta 
éneklése miatt és a honvédelmi miniszter 
az aktáit nem tette a ház asztalára. — 
Ugyancsak ellene szavazott a 60-éves csá-
szári jubileum alkalmával, mert ó csak 
magyar királyt ismer, császárnak jubileu-
mot nem ül. Végül ellene szavazott, mi-
kor a miniszter nem vette fel  a költség-
vetésbe azt a 300,000 korona többletet, 
melyet a székelyföldi  kirendeltség céljaira 
kértek. Megköszönte választóinak bizal-
mát, mert a lefolyt  rövid egy év alatt 
sokat tanult, közvetlen tapasztalatokat és 
leszűrt meggyőződést szerzett. Látja, hogy 
az alkotmányunk még papíron sincs meg 
és hogy nagy, erős ellenféllel  állunk szem-
ben. 

Szólt még Sümegi Vilmosról, a gyer-
gyószentmiklósi kerület országgyűlési kép-
viselőjéről, kit sokan a vármegyében igaz-
ságtalanul támadnak, idegennek nézvén 
ót. Kijelenti, hogy a parlamentben Sümegi 
Vilmos az, ki a haza és a Székelyföld 
érdekeit legjobban szivén viseli. A párt-
gyülés a jelenlevő Sümegit nagy éljen-
zéssel tüntette ki. 

Beszéde befejezéseül  hagyta az önálló 
nemzeti bankot. Röviden szólt, kijelentve, 
hogy gazdasági önállóságunk érdekében 
az önnálló nemzeti banknak 1911-ben 
leendő felállítását  legrosszabb esetben még 
pártja akarata ellenére is követeli és kö-
vetelni fogja.  Beszéde a jelenlevők álta-
lános helyeslésével találkozott s annak 
befejezése  után dr Daradics Félix indít-
ványára a gyűlés egyhangúlag bizalmat 
szavazott. 

Az önálló nemzeti banknak 1911-ben 

leendő felállítása  tárgyában a határozati 
javaslatot Cseh Vilmos az alcsiki függet-
lenségi és 48-as párt elnöke terjesztette 
elő. Kifejtette  mennyire fontos  és nagy 
horderejű nemzeti önállóságunk érdeké-
ben annak mielőbbi megvalósítása. A párt-
gyülés a javaslatot egyhangú lelkesedés-
sel fogadta  el. 

Ezután Sümegi Vilmos országgyűlési 
képviselő beszélt a jelenlevőkhöz, külö-
nösen hangsúlyozva azt, hogy a Székely-
föld  érdekeit mindig szivén hordja és 
hogy testestől-lelkestől a székelyekkel érez. 
Beszédét lelkesen megéljenezték. 

A pártgyülést Csedő István hatásos 
szavakkal zárta be, megelégedésének adva 
kifejezést  a pártgyülés hazafias  magatar-
tása felett.  (s. fl  ) 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága f. 

cvi május hó 24-én tartotta meg tavaszi ren-
des közgyűlését. A közgyűlésen Kállay Ubul 
főispán  elnökölt, a bizottsági tagok élénk réSB 
vétele mellett. A hatalmas tárgysorozatból csu-
pán a fonlosabbakat  emeljük ki. 

A közgyűlés első pontját képezte Fejér 
Sándor alispán jelentése a vármegye közigaz-
gatásának 1908. évi állapotáról. A nagy gond-
dal szerkesztett és a közigazgatás minden 
ágát felölelő  jelentéssel lapunk legutóbbi szá-
mában már foglalkoztunk,  mi okból a részle-
tes ismertetést e helyen mellőzzük. A nagy 
vonásokban szóval előterjesztett jelentést a köz-
gyűlés elismeréssel vette tudomásul. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek a vármegyei tisztinyugdij-alap 1909. évi 
költségvetésére vonatkozó leirata ismét felszó-
lalásra adott alkalmat. Jól tudjuk, hogy tiszt-
viselői nyugdij-alap a nagy túlterheltség foly-
tán állandó zavarokkal küzd, mi csak törvény-
hatósági pótadóval vagy a vármegye magánja-
vainak jövedelméből volna fedezhető.  Az alispán 
jelentéséből látjuk, hogy a tisztviselői nyugdij-
alapot jelenleg 37 nyugdíj és nevelési járu-
lék terheli évi mintegy 55,000 korona összeg-
gel s a legutolsó évben is 10,000 koronán fe-
lüli magasabb szükségletet kellett beállítani, 
mint a megelőző évben. Most, hogy pótadó 
kivetésének kérdése ismét kisérti a törvény-
hatóságot, c kérdés legalaposabb ismerője, ki 
azt állandó felszólalásaival  mindig felszínen 
tartja, — Becze Antal bizottsági tag kifejezési 
adva a vallás- és közoktatásügyi miniszter le-
irata feletti  aggodalmának, oly indítványt ter-
jesztett elő, miszerint a végleges és gyökeres 
megoldás érdekében küldjön ki a törvényható-
sági bizottság saját kebeléből egy nagyobb 
számú tagokból álló bizottságot, mely a mi-
nisztert közvetlenül világosítsa fel  a vármegye 
magánjavainak speciális természetéről és esz-
közölje ki, hogy a tisztviselői nyugdijalapnál 
mutatkozó hiányokat a pótadó mellőzésével 
mindenkor a magánjavak jözedelméből fedez-
hesse. Az indítvány egyhangú helyeslésre és 
elfogadásra  találván, a törvényhatóság kikül-

dötte a bizottságba Kállay Ubul főispánt,  Fe-
jér Sándor alispánt, Becze Antalt, dr Fejér 
Antall, Bálint Lajost, Pap Domokost, Márton 
Lajost, Ferencz Andrást, dr Csiky Józsefet, 
Köllö Jánost. Puskás Józsefet,  T. Nagy Imrét, 
Élhes Zsigmondot, dr Filep Sándort, Szász La-
jost, Görög Joákhimot, Oláh Alajost, dr Győrgy-
pál Domokost, dr Nagy Bénit, Bara Jánost, 
Antal Gergelyt, Tompos Jánost, Pál Gábort és 
a négy országgyűlési kápviselőt. E bizottság 
lesz hivatva a minisztert merev álláspontjának 
megváltoztatására bírni, mi remélhetőleg sike-
rülni is fog. 

A m. kir. belügyminiszter a törvényhatóság 
által kért személyzet szaporításra a választ az 
1909. évi leadott költségvetés kapcsán adta 
meg. Személyzetszaporitást azonban jóformán 
nem adott. A kért allevéltárnoki állás, valamint 
a négy járási Írnoki állások rendszeresítését 
megtagadta. Úgyszintén megtagadta a felcsiki 
járásba kért szolgabirói állás rendszeresítését 
és a kászonalcsiki járásba kért szolgabirói ál-
lás rendszeresítését is csak az esetben hajlandó 
engedélyezni, ha ezzel szemben a törvényha-
tóság előzetesen egy első osztályú gyakornoki 
állást megszüntet. A feltétel  teljesíthető ugyan, 
de választással lévén kapcsolatos, egy élelhosz-
szielan tartó kinevezéssel járó állás beszünte-

^ ^ ' ' ' teremthet, minek ele-

tételének eleget teendő, egy első osztályú gya-
kornoki állás megszüntetését kimondotta az 
ígért szolgabirói állés rendszeresítésének enge-
délyezésétől függővé  téve. A kért négy járási 
írnok helyett a belügyminiszter négy dijnoki 
állást engedélyezett. 

A kir. pénzügyigazgatóság pályatervei a 
törvényhatóság asztalára kerültek. Oly terv és 
költségvetés, mely a kivitel aiapjául feltétle-
nül és lényegesebb változtatás nélkül elfogad-
ható lett volna, a beérkezettek között egy sem 
volt, minélfogva  az első 2400 koronás pályadíj 
nem volt kiadható. A második 1200 koronás 
pályadíj az «Egyetértés» jeligéjű pályaterv és 
költségvetésnek, mint viszonylagosan legjobb-
nak ítéltetett oda, Készítették Wusintczky Test-
vérek és Preiszner József  építési vállalkozók 
Brassóban. A harmadik 600 koronás pályadíj-
jal az >1« jeligés terv jutalmaztatott, melynek 
készítője Kiss János kir. segédmérnök, oki. 
építész Tordán. A »Világos« jeligéjű terv ké-
szítője, Stern J. József  maroshévizi építész 500 
korona tiszteletdíjban részesült. A negyedik 
nem vétetett figyelembe.  A törvényhatóság a 
Wusintczky Testvérek által benyújtott tervet és 
költségvetést megfelelő  módosításokkal a kivi-
tel alapjául elfogadta  és bizottságot küldött ki 
az építkezéseknek gyorsabb és célirányosabb 
megvalósítása érdekében, mely bizottság hi-
vatva lesz mindazon intézkedéseket megtenni, 
melyek az elfogadott  terv módosítása és az 
építkezés sürgős megkezdése, felügyelete  és 
befejezeséhez  szükségeseknek mutatkoznak. Az 
építkezési költségek mintegy 300,000 koronára 
rúgnak, melynek hordozását a törvényhatóság 
magára vállalta oly formán,  hogy az összeget 
a vármegye magánjavainak alapjaiból 4°/0 ka-
mat és l°/„-os tőke törlesztéséssel 50 évi időre 
kölcsön veszi és mint háztulajdonos a m. kir. 
pénzügzminisztertől az állami költségvetés ter-
hére évi 15,000 korona bért igényel, mit a 

pénzügyminiszter eleve felajánlott  A pénzügy-
igazgatóság a vármegyeház két szárnyaként, 
annak restaurálásával impozáns stílben (og 
épülni, ezzel kapcsolatban lesz főispáni  és 
pénzügyigazgatói lakás, biztosi lakások, lakta-
nya és megfelelő  gazdasági épületek. Minden-
esetre örömmel szegezzük le, liogy a pénzügy-
igazgatóság kérdése valahára ilyen stadiumba 
jutott. 

A törvényhatóság a részére megfestett  Rá-
kóczy és Kossuth képekért Nagy István festő-
nek 1400 koronát utalványozott. 

A nemzetközi orvosi kongresszusra a vár-
megye képviseletében dr Veress Sándor tiszti 
főorvos  küldetett ki. 

A vármegyei szervezési szabályrendelet mó-
dosítása lényeges változásokat idézett elő'a 
törvényhatósági bizottsági tagokat választó ke-
rületek beosztásánál, minek legfőbb  oka az 
volt, hogy a két várostól eltekintve, az ország-
gyűlési képviselő választók száma az egész 
vármegyében apadt, minél fogva  több, eddig 
önálló választókerület a törvény rendelkezései 
folytán  változtatott beosztással más kertlletbe 
olvasztatott be. 

A vármegye közgazdasági monográfiájának 
megírásával dr Kovács József  debreceni gaz-
dasági akadémiai segédtanár megbízatott. 

A küszöbön levő fűrdőszezonra  a fürdő-
biztosok a következőképpen jelöltettek ki: Bor-
Kékre Veress Lajos főszolgabíró,  helyettesül 
dr Sándor Gyula szolgabíró; Kászonjakabfal-
vára Szász Lajos főjegyző,  helyettesül Bartalis 
Ágoston főszolgabíró;  Tusnádfürdöre  dr Gaal 
Endre aljegyző, helyettesül Gábor János szol-
gabíró. 

A megyei polgári iskolai tanítónők fizeté-
sük felemelése  iránti kérésüknek a törvényha-
tóság, miután fizetésük  legutóbb méltányosan 
rendeztetett, nem adott helyet. A kérdés külön-
ben élénk vitára adott alkalmat, melyben részt-
vettek dr Balló István kir. tanfelügyelő,  Pál 
Gábor, dr Csiky József  és Csedő István. 

Tárgyalás alá került a vármegye tulajdonát 
képező Vigadó bérlete is. A Vigadó bérletet 
az ajánlatottevők közül a magánjavak igazgató-
tanácsa Jakab Gyula csikszentmárioni lakosnak 
adta bérbe. Bérbevevő utóbb azonban meg-
gondolkozván, kéréssel Járult a törvényható-

! Sághoz, hogy a bérlet alól mentessék fel,  okul 
' adván azt, hogy a Vigadó emeletének egy 
' része a Kaszinó céljaira a bérletből kivétetik, 
ami különben lényegében a régi állapot. A 
tárgyhoz hozzászólott a bérlet feloldása  érde-
kében dr Szántó Samu, fenntartása  érdekében 
pedig Becze Antal és dr Fejér Antal. A tör-
vényhatóság a kérést elutasította. 

Csíkszereda város képviselőtestületének azon 
határozatát, mely a várost a fogattartást  köte-
lezettsége alól felmenti,  a törvényhatóság meg-
változtatta és súlyt helyezve a város kü-
lönösen köztisztasági és szépészeti érdekein1, 
a várost állandó fogat  tartására kötelezte. K 
tárgyban felszólalt  Orbán János bizottsági tag. 

Pál Gábor bizottsági tag indítványára a tör-
vényhatóság egy bizottságot küldött ki, hogy 
a főgimnázium  építésével kapcsolatban a kir. 
államépitészeti hivatal közbenjöttével a jelen-
legi épületek vizsgáltassanak felfll  és a létesí-
tendő árva- és szeretetház céljainak megfele-
lőleg az átalakítások állapitassanak már most 
meg. 

remtettek, hanem befejezték  a történeti fejlő-
dés menetét, megállapítottak egy tényt s csak 
egyszerűen véglegesen rendezték a fennálló 
viszonyokat. 

Másfél  évig voltak a pápák Rómának urai 
s mint Krisztus helytartói áldásos működésűk-
kel betöltötték az egész világot. Nincs Euró-
pában egy állam sem, mely hálásan ne emlé-
keznék a pápának vele szemben gyakorol: jó-
téteményeiről, sőt a világ minden részére is 
kiterjesztik figyelműket,  mikor a legönzetlenebb 
és legönfeláldozóbb  hithirdetőket küldik az öt 
világrészbe, hogy ezek fél  vad népei is része-
süljenek a keresztény vallásáldásaiban. 1870-ik 
év a pápaság történetében uj korszakot jelent. 
Ez évben változtatta meg az ifjú  olasz királyság 
a pápaság eddigi létfeltételeit,  a pápa közre-
működése nélkül rendezte a pápaság közjogi 
helyzetét Az úgynevezett garanţia — bizto-
sítási törvényben egyéb biztosíték megadása 
előbb ezen törvénynek megváltoztatása ellen 
kellett volna biztosítani, ha a pápa ezt elfo-
gadná, ki volna szolgáltatva^az olasz parlament 
szeszélyének, már pedig a pápának XIII. Leó 
bölcs szavai szerint, nem elég ba független, 
de függetlennek  is kell látszania. Jelenleg a 
pápa a Vatikán foglya,  bármennyire biztosí-
tották szabadságát és függetlenségét;  a pápa 
azonban nem ismeri el az olasz királyságot 
Így Olaszországban nemesen és igazságosan 
érző lelkekben egymással szembe van állítva 
a két legnemesebb érzés, a vallásos és a ha-
zafias. 

Rómában a legelső utam a szent Péter 
bazilikájához irányult. Ez a keresztény anya-
szentegyház legnagyobb műremeke. A Tiberis 
balparján a vatikáni mezőn, hol egykor a ke-
gyetlen Néró kertjei és cirkusa — színköre — 

terült el, áll a galileai szegény halásznak sirja 
felelt  minden időknek legfenségesebb  mauzó-
leuma. Ugyanis c helyen egy földalatti  sir-
űregben voltak elrejtve, az első apostolnak 
szent ereklyéi, melyek (ölé még Nagy Kons-
tantin császár egy öt hajós bazilikát emeltelett; 
11 század viharai vonultak el e szent hajlék 
fölött  s a zarándoklatoknak szakadatlan lán-
colata vette körül, azt tisztelettel és kegye-
lettel, amikor 1506-ban II. Gyula pápa a régi 
vett helyén egy uj bazilika építését határozta 
el. Az eredeti terv szerint görög legyenlő karú) 
kereszt alakban akarták építeni, de később 
latin kereszt alakot adtak neki. Első tervezője 
és épitője Barmante volt; a legzseniálisabb 
épitök és művészek, köztük Raffael  és Michelan-
gelo működtek közre felépítésében.  1590-ben, 
május 14-én V. pius felszentelte,  de később a 
közép hajót még három ív hajlással keletfelé 
megnyutották, a födelet  is hal lelapuló kupo-
lával borították s az oldalhajókon is változta-
tásokat csinálván, 1626-ban másodszor is fel-
szentelték ; végül a XVIII. században VI. Pius 
nagyszerű sekrestyét építtetvén hozza, befejezte 
a keresztény művészet utolérhetetlen remekét. 
A bazilika jobb és balszámyából kiindulva, 
az előtéren áll Bemiminek gyönyörű ívben 
összekanyaniló négysoros oszlopcsarnoka. A 
kétszáznyolcvannégy dór ízlésben faragott  göm-
bölyű oszlopok tetején díszes kereszt van és 
a külső peremén levő alapzatokon 96 szent 
szobor áll. E nagyszabású oszlopcsarnok övé-
ben és azontúl van a tulajdonképpeni Péter-
tér, 1340 m. hosszú és 240 m. széles terüle-
ten. A tér közepében, áll egy darab kőszirtből 
24'/» méter magas obeliszk, melyet Caligula 
császár hozatott az egyiptomi Heliopolisból 
Rómába; tetején szent hitünk jelvénye, a ke-

reszt ragyog, benne Jézus valódi keresztjének 
egy darabkája van; e monumenumtól jobbra 
és balra két hatalmas liliomalaku szökőkút 
lövelli nyolc-kilenc méter magasra üde vizét. 
Innen egy tekintetet vetve a hatalmas alko-
tásra, el kell ismerni, hogy a világ egyéb épí-
tészeti remekei lehetnek fenségesek,  de mind-
nyájan eltörpülnek ezen magasztos Isten háza 
előtt. Erről egyébként tanúságot tesznek a kö-
zép hajó padlójába a világ legnagyobb épü-
letei nagyságáról és méreteiről feljegyzett  szá-
mok is. A szent Péter-templom hossza 194 
m.; területe: 15Í60 m8 ; a milanói dómé 
117(10 m1 ; a londoni szent Pál templomé 
7-875 m8, a konstantinápolyi Hagia-sophiaé 
6 890 m 8 ; az uj berlini dómé 6-270 m*; a 
kölni dómé 6-120 m*. Széles mesterileg össze-
állított kólépcsőzet, mellett szent Péter és szent 
Pál szobrai állanak, vezet fel  az előcsarnokhoz, 
mely meg szépség és nagyság tekintetében 
versenyez akár melyik hazai templomokkal; 
jobbfelöl  Nagy Konstantin, balfelól  Nagy Ká-
roly lovas-szobra áll. E két császár tett legtöbb 
és legnagyobb szolgálatot a pápáknak és a 
ker. egyháznak, ö t kapu vezet az előcsarnok-
ból a templomba, maga a középen levő főkapu 
nagyszerű domborművekkel ékeskedő remek-
mű ; de lépjünk be, félre  emelve a nyílást el-
záró bőrrel bevont nehéz pamlagot. A hatást 
leírhatatlan, sokáig szólni sem tudunk, majd a 
csodálat és bámulat ily szavakat ad ajkunkra: 
nagyszerű, meglepő szép, nem hittem volna, 
csak ez is megérdnmelte, hogy Rómába jöttem, 
itt szent vallásunk legdicsóbb templomában, a 
legtisztábban ébredt fel  lelkemben a kath. ön-
tudat s hálatelt szívvel mondtam köszönetet a 
jó Istennek, hogy katholikusnak születtem. 
Első látogatásom mindjárt Rómába étkezé-

sünkkor, nagypénteken d. e. történt, első meg-
lepetésem után siettem a nagy oltár felé,  hogy 
lássam és halljam az itt végbe menő mély 
jelentőségű szertartásokat. Naponkint újra meg 
újra meglátogattam a szent Péter bazilikát. 
Háromszor szent misét mondtam benne, hús-
vét napján két óráig gyóntattam magyar ?afán-
(Joktestvéreiinet, ugyancsak akkor velük szent 
misét hallgattam, melyen szép magyar éneke-
ket énekeltünk, többször ^imádkoztunk szent 
Péter sirjá(confessio)-nál. 

A bazilikában különösen három összeillő 
tárgy vonja ellenálhatatlanul magára a figyel-
met : szent Péter trónja, ez a nyugati lujO 
fal  melletti oltára fölött  négy aranyozott bronz-
ból készített angyal-szoborral ékesített trón, 
melybe szent Péternek életében használt In-
széke van zárva, s melyet négy egyházatya, 
szent Ágoston, szent Ambrus, szent Athanáz 
és Aranyszájú szent János szobrai tartanak; a 
második szent Péter sírja, konfessioja,  e sir-
Oregbe márvány lépcsőzet veze le, itt vannak 
elhelyezve arany koporsóba szent Péter apos-
tolnak csontjai, e sir fölött  van a pápai oltár, 
mely fölé  négy kemény oszlopon nyugvó érc-
meny ezet emelkedik; a harmadik a sir, az 
oltár és a menyezet felelt  emelkedő kupola. 
Michelangelo felül  nem múlható alkotása, négy 
óriási vastagságú oszlopon nyugszik és UT 
ra. magas és 42 m. széles, egy óra alatt lehet 
megjárni a kupolát, tetején levő keresztgonya 
akkora, hogy 16-on beleférnek.  Legnevezete-
sebb két szobor: síent Péter bronzba öntött 
szobra az V. századból és Míchelángelonak 
Pietaja — szűz Mária ölében tartja szent fiának 
holttestét — van még 46 oltár, 390 önálló 
szobor, temérdek festmény  és mozaik mü, 
továbbá szent ereklyék — Veronika kendője. 

(Folyt. kSr.) 
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Hajnód Ignácz bizottsági tag indítványára 
a torvény hatóság két 1200 koronás orvosi ösz-
töndijat létesített vármegyei székely ifjak  szá-
mára, mely ösztöndíj élvezői az egyetem el-
végzése után 1600 koronás felemelt  ösztöndíj 
mellett a külföldet  is kötelesek látogatni s ta-
nulmányait befejezése  után a vármegye terü-
letén legalább öt évig működni. 

Érdekes tárgya volt a közgyűlésnek Csedö 
István bizottsági tag indítványa, az önálló 
bank felállítása.  Az indítvány lényege az volt, 
hogy a törvényhatóság követeli az önálló nem-
zeti banknak már 1911-ben leendő felállítását, 
mit a -közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfo-
gadott A közgyűlésen jelen volt Sümegi Vil-
mos, a gyergyószenlmiklósi választókerület kép-
viselője is. 

A közgyűlés délután 3 órakor véget ért. 
Dr ÉUhes  Gyula. 

Id. Miklóssy József. 
E cím alatt lapunk 19-ik számában az el-

hunyt vejének, Lakatos Izra ny. tanitóképezdei 
tanárnak tollából, ki különben a kézirat meg-
jelenése előtt szintén elhalt, oly adatok láttak 
napvilágot, melyeknek mindenike nem felel  meg 
a valóságnak. Erről győződtünk meg dr. Mik-
lóssy József  dési ügyvéd, az elhunyt fiának 
hozzánk intézett leveléből, ki a kezében levő 
okmányok alapján állította össze nagy voná-
sokban édesatyja érdekes élettörténetét. A hely-
reigazításnak annál szivesebben adunk helyet, 
mert mi a néhai Lakatos Izra cikkét hátraha-
gyott kívánsága folytán  csak halála után és 
minden fenntartás  nélkül közöltük. 

Gyergyótekerőpataki id. Miklóssy Jézsef 
nem 1825. évi február  hó 10-én, hanem 1827. 
évi január hó 15-én született. Édes atyja nem 
járási őrmester, hanem élelmezési tiszt volt az 
1-ső székely gyalog határőrezredben, ki azon-
ban korán elhalván, mostoha atyja gyergyó-
alfalvi  Sövér Ferencz ugyanezen ezredbení szá-
zados, mint akkor nevezték kapitány — nevel-
tette. 

A kézdivásárhelyi katona intézetből kike-
rülvén, nem járási őrmester, hanem kadet volt 
Csikkozmáson Fodor Ignácz, dr. Fodor Antal 
csíkszeredai kir. közjegyző édesatyjával együtt 
az ottan állomásozó kapitány mellett. Csikkoz-
másról az egész ezred 1847-ben a ráczok ellen 
lerendeltetvén, még 1848. évi szeptember hó 
24-én kineveztetett császári hadnagynak s részt 
vett a szenttamási ütközetben. 

Nemsokára az egész ezred átlépvén a hon-
védséghez, id. Miklóssy József  is természete-
sen az ezreddel ment, hol egyenesen főhadna-
gyi rangot nyert s mint ilyen vett részt a pis-
kii csatában, mely után érdemei jutalmazásául 
századosi rangot kapott. 

A szabadságharc leveretése után a nagy-
szebeni hadi törvényszék által halálra ítéltetett, 
de az ítélet kegyelem utján sáncfogságra  lett 
átváltoztatva, melyből 3 és fél  évet töltött ki 
Olműtzben. Ezen büntetést mint volt császári 
hadnagy kapta, viszont ezen szolgálat után 
nyugdíjat is élvezett. 

A fogságból  való kiszabadulása után haza-
jött, 1862-ben március 16-én Csikvármegye fő-
jegyzője, 1863-ban junius 14-én alkirálybirája 
és 1865-ben főkirálybirói  helyettes lelt. 

A bíróságok rendezésével 1871. évi decem-
ber 20-án csíkszeredai aljárásbiróvá, 1882. évi 
december 28-án csíkszeredai törvényszéki bí-
róvá neveztetett ki, s ezen állásában 1888. év-
ben nyugdíjaztatott. Ekkor haza vonult Lázár-
falvára  és gazdaságában a gazdálkodásnak szen-
telte magát halála napjáig. 

Tanítói gyűlés. 
A csikmegyei ált tanítóegyesület csíki köre 

1909. május 15-én Gyimesbűkkön az állami 
iskolánál tartotta meg évi rendes gyűlését, me-
lyet szentmise és a helybeli tanítók gyakorlati 
tanítása után László Péter  elnök tartalmas be-
széddel nyitott meg. 

A megnyitó lelkesült éljenzéssel fogadtatott. 
Az uj tagok bejelentése után elnök jelenti, 

hogy a mult gyűlésen hozott határozat értel-
mében a nem állami tanítók részére kedvez-
ményes vasúti jegy engedélyezése iránt kér-
vényt nyújtott be a kereskedelmi minisztérium-
hoz s hirlapilag csatlakozásra hívta fel  az or-
szág összes tanítóegyesületeit. A kérvényre 
adott kedvezőtlen választ bemutatta, mely a 
közel jövőben sem nyújt kilátást a kérdés ked-
vező megoldására. 

A kör a miniszter válaszát sajnálattal vette 
tudomásul. 

Elnök továbbá jelenti, hogy a gazd, ism. 

isk. tanterv kidolgozására kiküldött bizottság 
a kérdést a napirendről levenni javasolta, te-
kintettel arra, hogy a kultuszminiszter az or-
szággyűléshez egészen más alapra fektetett 
gazd. ism. isk. törvényjavaslatot nyújtott be, 
azt a bizottság le is tárgyalta s ennek alapján 
mindenesetre uj tantervet fog  kiadni. 

A kör a jelentést tudomásul vette s a mull 
gyűlésről felvett  és felolvasott  jegyzökönyvet 
észrevétel nélkül elfogadta. 

Császár Donát az erkölcsi nevelésről tartott 
egy igen tanulságos felolvasást,  melyért a gyű-
lés köszönetet szavazott és felkérte,  hogy egyik 
lapban közölni szíveskedjék. 

Bátori Olga szavalata a jövő gyűlésre ha-
lasztatott, miután nem jelent meg. 

A kör a M. T. O. B. által a tanítók nyug-
díj törvénye revíziója tárgyában megküldött 
emlékiratot elfogadta  azon módosítással, hogy 
a tanitó szolgálati ideje 30 évben állapittassék 
meg s a végellátásnál teljes fizetésének  10 év 
múlva 40°/,-át, azon felül  pedig évenkint 3g/„-át 
kaphassa nyugdíj képen. 

Ezután Bakó Albert nagyhatással és mély 
érzéssel szavalta Petőfi  -Ledőlt szobor, cimü 
költeményét. A kör a szépen sikerűit szava-
latért köszönetet mondott. 

Az igazolások elintézése után három indít-
vány fogadtatott  el. Az első : hogy a jövő gyű-
lés tárgysorozatát a kör mindig előre állapítsa 
meg. A második: A tagsági dij hátrálékokból 
az utóbbi két év előtti töröltessék. A. harma-
dik : Az iskola, a hol tanítónő van is, ne nem 
szerint, hanem osztályok szerint osztassék meg 
a tanügy előnyére való tekintettel. 

Kovács Ignácz a csiksomlyói tanilóképez-
dének május 31-én tartandó jubileumán az ének-
karban való részvételre hivta fel  a tagokat. 

A megejtett bírálatok rendén Puskásné 
Vaisz Adrienné, Élthes János és Benedek Ágos-
ton gyak. tanítása teljesen sikerültnek nyilvá-
níttatott 

A jövő gyűlés helyéül kijelöltetett Csik-
szentdomokos, tárgysorozata megállapittatotl, 
idejének meghatározása az elnökségre bízatott. 

Ezután elnök a vendégek és tagok megje-
lenése és tevékeny közreműködéseért köszöne-
tet mondva, a gyűlést bezárta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Csikszentmártoni dr Bocskor 

Béla ügyvéd, folyó  évi május hó 23-án vezette 
oltárhoz özv. kislóci és marosbogáti Bogáthy 
Gyuláné szűl. csikszentmártoni Bocskor Ilona 
leányát, Etelkát Csikszenltamáson. 

— Alapkőletétel. A most épülő csíkszeredai 
róm. kath. főgimnázium  alapkövének ünnepé-
lyes megáldása e hó 29-én d. e. 11 órakor lesz. 
A szertartást gróf  Majláth Gusztáv Károly er-
délyi püspök fogja  végezni. A szertartáson való 
megjelenésre az érdeklődőket ez uton hívja 
meg a gimnázium igazgatósága. 

— Vizsgálat. A csiksomlyói róm. kath. ta-
nitóképzőintézet IV-ik éves növendékeinek osz-
tályvizsgálata e hó 22-én volt, amelynek ered-
ményeképen mind a 14 tanuló sikerrel végezte 
az évet, még pedig kitűnő eredménnyel 1 
(Sárpátki János), jeles 4, jól 5 és elégsége-
sen 4. 

— FQrdóblztosok kijelölése. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága f.  hó 24-cn tartott 
rendes tavaszi közgyűlésében fürdőbiztosoknak 
kiküldötte: Borszékre Veress Lajos főszolga-
bírót, helyetteséül dr. Sándor Gyula szolgabí-
rót ; Kászonjakabfalvára  Szász Lajos főjegyzőt, 
helyetteséül Bartalis Ágoston főszolgabírót  -, 
Tusnádfűrdőre  dr. Gaal Endre aljegyzőt, he-
lyetteseül Gábor János szolgabírót, mindkettő 
akadályoztatása esetére pedig Zalán István fő-
ispáni titkárt. 

— A kisgazdák segélyezése. A csikvárme-
gyei kisgazdák csikó és bika nevelését előmoz-
dítandó, Darányi Ignácz földmivelügyi  minisz-
ter a székelyföldi  kirendeltség utján az al- és 
felcsiki  csikólegelö társulatot az eddigi segé-
lyezésein felül  ujabban 500 korona segélyben 
részesítette. 

— Egy szépséghiba megszüntetése. Rég-
óta szúrja a szemét minden jó ízlésű ember-
nek városunkban a kőhidnál levő kiálló ház, 
mely az egész utcát elékteleníti. A most folyó 
rohamos építkezések erről sem feledkeztek  meg. 
mert mint látjuk, a csákányok már működnek 
és hamarosan átadják az enyészetnek, hogy 
egy uj, modern stilben épülő háznak adjon 
helyet. 

— Közgyűlés. A csiksomlyói róm. kath. 
iskolák pénzalapját kezelő püspöki nagybizott-

mány idei közgyűlését f.  hó 19-én Csíkszere-
dában tartotta, amelyen a betegsége miatt tá-
vollevő Mikó Bálint v. b. t. t. főrendiházi  tag 
helyett Becze Antal ny. alispán elnökölt. Kí-
vüle jelen voltak még: dr. Balló István, Bálint 
Lajos, Élthes Zsigmond, dr. Fejér Antal, Jakab 
Antal, Karácsony József,  Kassai Lajos, Koncz 
István, dr. Nagy Béni, Nagy Imre és Pál Gá-
bor. A közgyűlés Kassai Lajos előadó előter-
jesztése alapján tudomásul vette a mult évi 
(1908. jun. 3.) közgyűlés óta érkezett püspöki 
leiratokat. Jakab Antal pénztárnok előterjesz-
tése szerint az alap összes vagyona: 378,483 
K, melyből legnagyobb az iskolai pénzalap 
259,499 K-val. A jövő évre bevételképen 13945 
K 98 f.-t,  kiadásképen pedig 17522 K 42 f-t 
irányoztak elő, fedezetlenül  marad tehát 2576 
K 44 f.  Ezeken kívül még két jelentősebb moz-
zanata volt a közgyűlésnek. Az egyik az el-
lenőri állás betöltése, melyre 7 szavazattal 
Szabó István képezdei tanárt választották meg. 
A másik fontosabb  mozzanat, hogy Pál Gábor 
indítványára kimondta a közgyűlés, hogy szük-
ségét látja annak, hogy az uj gimnázium és 
internátus felépítése  után a pénztár az interná-
tusban helyeztessék cl, mivel a pénztár kezelői 
az ügyészszel könnyebben érintkezhetnek s a 
pénztár igy a leieknek inkább hozzáférhető 
lesz. Egyúttal felkérte  indítványozót, mint a 
helyi épilö bizottság előadóját, hogy e szán-
dékot terjessze az épitö bizottság elé s kérje, 
hogy e célra jelöljenek ki megfelelő  helyiséget. 

Érettségi  vizsgálat. A csiksomlyói róm. 
kath. főgimnáziumban  a szóbeli érettségi vizs-
gálat junius hó 11-én, 12-én és 15-én lesz, a 
melyen a főigazgató  helyett Burián János, az 
aradi kir főgimnázium  igazgatója fog  elnökölni. 

— Majális. A Csiksomlyói Jótékony Nő-
egylet f.  hó 22-én sikerült majálist rendezett, 
melynek rendezői — Ferencz Gyula, Iványi 
Antal és Pálffy  András minden lehetőt 
megtettek, hogy a megjelentek minél jjbban 
érezzék magukat, ami sikerült is, s ezért a leg-
nagyobb elismerés illeti meg ókét. 

Negyvennyolc. Ebben a számban össz-
pontosul a magyar függetlenségi  párt prog-
ranimja. Ezúttal azonban nem a politika adja 
meg az aktualitást, hogy e számot oda irtuk 
ujdonságunk cimeül, hanem az, hogy a Gyer-
mekvédő Liga sorsjegyek húzásától immár csak 
48 nap választ el. A sorsjegyek iránt már is 
olyan élénk' kereslet mutatkozik, mintha köz-
vetlenül a húzás elölt állnánk. Ezt nem is le-
hel csodálni, mert hisz a Liga népszerűségé-
től eltekintve a sorsjáték tervezet is valóság-
gal szenzációs, amennyiben minden sorsjegy 
feltétlenül  nyer egy arany vagy ezüsttárgyat. 
A nyereménytárgyak kivétel nélkül ízlésesek 
és a fővárosban  és vidéken láható nyeremény-
collectiók általános feltűnést  keltenek. Aki 
tehát szerény filléreivel  egy humánus intéz-
ményt támogatni óhajt és azonfelül  egy szép 
emléktárgyra óhajt szert tenni, az siessen és 
vegyen egyet ezekből a sorsjegyekből, melyek 
az Országos Gyermekvédő Liga Országos tom-
bolajátékának központi irodájában Budapest, 
Ferenciek-tere 4. sz. alatt és azonfelül  az ösz-
szes fővárosi  és vidéki tőzsdékben kaphatók: 
1 korona 50 fillérért. 

— Ujltás a hadseregben. Bécsből jelentik, 
hogy a hadügyi hadvezetőség folyó  évi no-
vember havára egy ujabb katonai hivatalnoki 
csoportot fog  szervezni, illetőleg a hadsereg-
ben jelenleg szerződés mellett szolgáló havi-
díjas gazdasági hivatalnokokat a rendes ka-
tonai létszámba beosztani szándékozik. Az uj 
csoport katonai gazdasági havatalnok elneve-
zést fognak  viselni. Az uj hivatalnoki csoport 
az állami ménes-intézetekben fog  szolgálatot 
teljesíteni. Egyenruházatuk a következő lesz: 
Csukaszürke diszkabát, zubbony, nadrág és 
köppeny, fehér  gombok, ezüst rozetták, sima, 
keskeny kard és sarkantyú. A hajtóka szine 
fűzöld  és a rangjelvények mellett ezüstből ké-
szült tölgyág lesz alkalmazva, hasonlóan az 
erdészek által használt jelvényekhez. 

— A székelyföldi  kereskedelmi és Ipar-
kamara 1908—1913. évre megválasztott bel-, 
kül- és levelező-tagjainak névsora. Beltagok: 
Kereskedelmi osztály: Tauszik B. Hugó kir. 
tan. elnök, Bürger Albert alelnök, Bucher Lajos, 
Bretter Vilmos, Csiky Miklós, Dudutz István, 
Farkas Hermán, Fekete Bernát, Harmath Sán-
dor, Kállai Adolf,  Petelei Márton, Richtzei 
Pinkász, Swartz Zsigmond, Szalmási Gyula, 
Winkler János, Mestitz Mihály meghalt. Ipa-
rososztály: Peri Zsigmond alelnök, Adi Árpád, 
Barabás Gergely, Bustya Lajos, Bűkkösi György, 
ifj.  Csiszár Lajos, Dömsödy Lajos, Godt Adolf, 

Koós Ferenc, Mészáros József,  Mestitz Henrik, 
Panajoh Albert, Róth Károly, Soós Pál, Szé-
kely Dénes, Váradi Béla. Kültagok: Kereske-
delmi osztály: Wagner Ede Szászrégen, Haimann 
Áron S-ászrégen, Éltető Albert Magyarrégen, 
Waller Ede Maroshéviz, Dengel János Nyárád-
Szereda, Lővy Dávid Székelykál, Mefza  Rezső 
Csíkszereda, Pototzky Pál Csíkszereda, Merţa 
Vilmos Gyergyószentmiklós, Gyertyánffy  Gábor 
Székelyudvarhely, Haáb Márton Székelyudvar-
hely, Ajvász Kristóf  Székelykeresztur, Ferencz 
Lajos Sepsiszentgyörgy, Bikfalvi  István Sepsi-
szentgyörgy, Fejér Antal Kézdivásárhely, Ince 
Gyula Bárót. Iparososztály: Adler S. Schuller 
Szászrégen, Kirscher János Szászrégen, Wéber 
Adolf  Szászrégen, Molnár Mihály Magyarrégen, 
Szabó Sándor Nyárádszereda, Straetz Hermán 
Megyesfalva,  Darvas Béla Csíkszereda, Petrácsics 
Emil Gyergyószentmiklós, Avéd Joachim Ditró, 
Benedek Géza Székelyudvarhely, Fazakas Jó-
zsef  Székelykeresztur, ifj.  Nagy Elek Sepsi-
szentgyörgy, Sequens József  Sepsiszentgyörgy, 
Benkő Sándor megh. Kézdivásárhely, Turóczi 
Dénes Kézdivásárhely, Borbáth Ferenc Bárót. 
Levelező-tagok : Kereskedelmi osztály: dr Be-
nády György, Csontos Olivér, Deák Lajos, 
Dózsa László, dr Fenyvesi Soma, Flórián 
Ambrus, Chilf  Lipót, Gáspár Gyula, Hofbauer 
Aurél, Hinlz Zoltán, Nagy Győző, Reitter Fe-
renc, Sándor Kálmán, dr Sebess Jenő, Schön-
born Géza, Szokolay István, Tóthfalusí  József, 
ifj.  Ugrón Gábor Marosvásárhely. Iparos osz-
tály : Borszéky Soma, Gelléri Mór, Kormps 
Alfréd,  Sasi Nagy Lajos Budapest. Székely Fe-
renc Debrecen. Róna Sándor, dr Zakariás János 
Brassó. Barabás Endre, Gidófalvi  István, KreUt-
zer Lipót Kolozsvár. Nagy Imre Csíkszereda. 
Orell Dezső Gyergyószentmiklós. Solymossy 
Endre Székelyudvarhely. Dobay János Kézdi-
vásárhely. Gödrf  Ferenc Sepsiszentgyörgy. Be-
nedek Kálmán Parajd. Jancsó Benedek Budapest. 

— Portómentesség a földadó  kataszter 
kiigazításnál. A pénzügyminiszter közzé tesţi, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter a földadó-
kataszter kiigazítása körűi váltott levelezésekre 
portómentességet engedélyezett. A levelekre 
rá kell jegyezni: »Földadókataszter kiigazítása 
ügyben portómentes«. 

— Az Ipari munkások és a kereseti adó. 
Számos pénzűgyigazgatóság következetesen ki-
vetette az ipari munkásokra a kereseti adót és 
a behajtást is megkísérelte, sőt a munkaadók 
szavatosságát is megállapítani igyekezett A 
debreceni kamara egyenesen a pénzügyminisz-
terhez fordult  azzal a kéréssel, hogy a pénz-
ügyigazgatóságokkal szemben szerezzen érvényt 
korábbi rendelkezésének. Ez ugy látszik, meg 
is történt, mert a máramarosszigeti pénzügy-
igazgatóság az ilyen ipari munkásokra a mult 
és folyó  évben kivetett kereseti adó törlése 
iránt a miniszteri rendelkezésre való hivatko-
zással intézkedett 

— Tévesen értelmezett rendelet Mi is 
foglalkoztunk  lapunkban a földmivclésűgyi  mi-
niszternek azon leiratával, melyben egyes köz-
birtokossági panaszoknak helyszínén való meg-
vizsgállatása tekintetében intézkedik. Ezen ren-
deletet egy-két vidéki lapocska akként értel-
mezte, hogy a földmivelésűgyi  miniszter bizott-
ságot küldött ki Csik, Háromszék és Udvarhely 
vármegyékbe annak a megállapítására, hogy 
mely közbirtokossági, községi és egyéb más 
erdők lennének az állami kezelésből kibocsát-
hatók, hogy azokat ezentúl az erdőbirtokosok 
maguk kezeljék. Minthogy e téves hírből ki-
folyólag  a külső halóságokat különböző irányú 
felvilágosítások  megadásáért igen nagy szám-
ban keresik meg, a földmivelésűgyi  miniszter 
az érdekelt gazdák tájékoztatására ez uton adja 
tudomásul, hogy a bizottságot kizárólag csak 
azoknak a panaszoknak helyszíni megvizsgá-
lására küldte ki, melyeket az érdekelt erdő-
birtokosok azért adtak be, mert figyelmen  kí-
vül hagyták az állattenyésztés egyik fontos 
eszközét, a legeltetést és amiatt az erdőkeze-
lés ellen panaszt tettek. 

— Székelyföldi  vasérctelepek. A pénzügy-
miniszter a székely vasércek tanulmányozásira 
Dérer Mihály központi főbányatanácsos  veze-
tésével szakértőket küldött ki. A szakértők be-
járták Erdővidék összes érces területeit, neve-
zetesen: Alsórákost, Vargyast, Száldobost, Erdő-
fűiét  és Magyarhermányt; továbbá Kovászba 
vidékét. Mindenütt meggyőződtek arról, hogy 
a Székelyföld  ezen részeiben a vasércek gaz-
dagon fordulnak  elő és igy nagyobbszabásu 
vasipar hosszú időre biztosítottnak mondható. 

— A magyar beszéd vezérkönyve, a nem 
magyar és (még ide számithatjuk) a vegyes 
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UimyelvO népiskolák részére a legújabb 1908. 
évi miniszteri tanterv alapján. Az első kötet 
első osztály anyagát 30 hétre osztva félóráról 
félórára  kidolgozva tartalmazza a cselekvés és 
átélés módszere szerint. Ezen kivQl magyar, 
némei, francia  szakmüvek és hosszú tanítói 
tapasztalat alapján a grammatikai és direkt 
módok minden nemeit egész uj oldalról, uj 
megvilágításban mutatja be, mindent tudomá-
nyos érvelés kísér. Az elméleti rész majd 7 
ivet foglal  le. Ily alaposan e kérdés még nem 
volt tárgyalva. Ez feleslegessé  tesz minden 
idegen szakmüvet. Teljesen pótolja a magyar 
nyelvi cursusokat. A tanítónak nem kell expe-
rimentálgalni, készen kapja azl, mire szüksége 
van. Ez által sok gondtól szabadul meg. A 
nyelvtanítással foglalkozó  tanárok is haszonnal 
fogadhatják  e müvet, de tanítóknak gyakor-
latiasságánál fogva  nélkülözhetetlen. A mU 3 
kötetből fog  állani és az egész nyelvtanitási 
anyagot fogja  tartalmazni. A nagy szünidő 
elején megjelenő első kötet előfizetési  ára 
csak 2 korona, a rendes ára pedig 4 korona 
lesz. A portó pénzbeküldés esetén 20 fillér. 
Kéri mély tisztelettel a szíves megrendelést 
Szabó József  állami tanító Nagybányán. 

KOZCî AZI) A S A (1. 
A .Hurmes" Magyar Általános ValtóQ'let Rsai 
vrnyláriaság, Budapest, heti jelentess a töifdi-

forgalomrél es pénzpiaciról. 
DinlapcsL, 1993. m-i ii- 21 

A budapesti gabonaárak rendkívüli szilárd-
sága és az ebből kifolyólag  a terméskiállitá-
sokra levont következtetés erősen éreztette ha-
tását a budapesti tőzsde hangulatára az elmúlt 
hét folyamán.  Az Uzletkedv teljesen megcsap-
pant, és bár az irányzat tartottnak mondható, 
.a forgalom  szerény keretben mozgott. Az üzlet 
a minimumra redukálódott és az árfolyamok 
csak lényegtelen változásokat tüntetnek fel. 

A járadék és befektetési  piac meglehetősen 
el volt hanyagolva, mig az internationális ér-
tékek közül főleg  az osztrák-magyar állam-
vasút részvényei állottak előtérben, melyek-
nek árfolyama  719.50-ig emelkedett. Nagyobb 
forgalom  tárgyát képezte egy néhány helyi pa-
pír, melyek árfolyama  szintén lényegesebb 
emelkedési tüntet fel.  Ilymódon nagy üzlet 
fejlődött  ki magyar asphalt ipar, továbbá ma-
gyar általános villamossági és budapesti álta-
lános villamossági részvényekben, részben jó 
üzletmenet hírére, részben pedig kedvező mér-
legbecslésekre. Keresettek voltak továbbá a 
Danubius hajógyári részvények is, melyeknek 
árfolyama  ismét 317-ig emelkedett, mig a 
tégla értékek ezúttal meglehetősen el voltak 
hanyagolva, sőt a kőszénbánya és téglagyár 
részvényeinek árfolyama  529-ről 523-racsökkent. 

Az értéktőzsde teljesen a gabonatőzsde han-
gulatának hatása alatt áll és annak minden 
mozzanatára érzékenyen reagál, tehát indokolt 
a feltevés,  hogy a terméskiálitásoknak, a ked-
vező időjárás beálltával való javulása az Oz 
letkedvet ismét nagyobb mértékben élénkítené 
és tért engedne a mutatkozó szilárdság teljes 
kifejlődésére. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

Máj. la Máj. 21 
41, m. korona járadék - — 92.60 93.25 
KAszénbánya és téglagyár részv. — 529.50 520. 
Magyar asphalt részv. — - 149.— 179 
Budapesti ált. villamossági részv. — 328.— 368.— 
Hagyar villamossági részv. — — 328 — 330 — 
Danubius hajógyár résav. — — — 310 50 317 

I R O D A L O M . 
Előzetes Jelentés. 

Május hó folyamán  fog  a könyvpiacon meg-
jelenni: A Fejérváry-kormány (1905. jun. 18— 
1906. április 8.1 kormánypolitikai és alkot-
mányjogi megvilágításban. Irta : Lányi Berta-
lan. Ara 12 korona. 

A munka tartalma a következő: 
Előszó báró Fejérváry Gézától. 
Első rész : A Fejérváry-kormány működése 

és politikai törekvései. 
I. Előzmények. 
II. A Fejérváry-kormány megalakulása és 

az első békekisérlctck. 
III. a Fejérváry-kormány lemondása és a 

korona közvetlen békekisérlele. 
IV. A Fejérváry-kormány reakiiválása uj 

progratnm alapján. 
V. A programm megvalósításának akadályai. 

Ujabb békekisérlelek. 
VI. Az országgyűlés feloszlatása. 
VII. A koalíció kormányra jutása. 
Második rész : Alkotmányjogi szempontok. 
I. Bevezetés. 
II. A királyi halalom. 
III. A királyi hatalom korlátai. 
IV. A parlamenti kormányrendszer. 
V. A parlamenti kormányrendszer Angliában. 
VI. A parlamenti kormányrendszer nálttuk. 
VII. A helyzet a Fejérváry-kormány tneg-| 

alakulásakor. | 
VIII. A Fejérváy-kormány törvényszerűsége 

és alkolinányszerüsége. 
Harmadik rész: Egyes kormányzati cse-

lekmények. 
I. Az országgyűlés elnapolása és felosz-

latása. 
II. A költségvetés nélküli állapottal kapcso-

latos intézkedések. ' 
III. Az állam védképességének megóvását 

célzó intézkedések. 
IV. Intézkedések a törvényhatósággal szem-

ben. Királyi biztosok. 
V. Az uj autonóm vámtarifa  és a külke-

reskedelmi szerződések életbeléptetése. 
VI. Eljárás a sajtóval szemben. 
VII. Igazságszolgáltatás. 
VUI. Vallás- és közoktatásügy. 
Zárszó. 
A könyv kb. 600 nyomatott oldalra fog 

terjedni. 
A nagy érdeklődés után ítélve, a könyvel 

hamarosan cl fogják  kapdosni s ajánlatos an-
nak előzetes megrendelése. Az árnak előre le-
fizetése  nem kívántatik. 

Megrendelések a következő czinten ké-

Tanitó urak figyelmébe! 

SZÉPIRÍSI VIZSGALAPOK 
k a p h a t ó k 

SZVOBODA JÓZSEF 
könyv- és papirkereskedésében. 

retnek: 
BENKŐ GYULA 
(•rlll-fcle  udvari kttoyv.ere»k« dé*e 
Eadapest, Dorottya-u. 2. 

KÖZÖNSÉG KÖKÉBŐL. 
A Sepsiszentgyörgy—Madéfalva  között köz-

lekedő 8812. sz. vonatnak az uj, májusi, nyári 
menetrend szerint, Madéfalván  8 óra és 3 
perckor kell megérkezni este. Május 2-án meg-
történt, hogy a mozdonynak Csíkszeredában a 
vize elfogyván  (egy állomás a végállomás 
előtt; hogy miért, egyedül csak a Máv. felel-
het?) csak 9 ó. 5 p.-kor este érkeztünk Ma-
défalva  állomására. 

Szerencse, hogy az eső esett és a vonal-
személyzet literes faedényekkel  és sajkákkal, 
a közeli patakból annyi vizet hozott, hogy a 
hátralevő 6 kilómétert a mozdony megtehette, 
anélkül, hogy a vonalon aztán megállt vagy 
kazán-robbanás történt volna. 

Ajánlom — e mizériát a Máv. illetékes 
köreinek figyelmébe. 

Egy madéfalvi  elöfuetü. 

Szerkesztői üzenetek. 
XI. Hogy magának miiulig jú kiülve vilit, a/, 

szent igaz. A városi 1 iinnrs nziMiijiin n naptár jel-
zett világosság, és m-m u holdvilág után iailul. 
Éppen ezért s tilt in és a gatues között rajtunk 
kivül álló különbség van. legnagyobb sajnálatunkra. 
Ezt röviden csak helyszűke miatt írhatjuk. 

Tojás. Ha felvetem  fehér,  ha leesik sárga. 
Don Jlian. Uraságod ugy látszik idegen, mert 

Szeredában nagyon sok szép asszony vau. 
Vasgyúró, Uyurjaű, ki tudja meddig gyúr-

hatod. 
Bankár. Ólt ugy látszik az önálló bankot 

összetéveszti a nmtyihankkal. SziTcdábtin van ön-
álló bank is és mutyibank is. Mindenesetre a mutyi-
bankok vannak többségben. ^ 

Ámor. Egyelőre piheutetjük. Öntől johliat is 
fogunk  kapni. 

Nőtlen és nagykora. Nem okvetlenül szük-
séges, hogy szarva is legyen. 

Aszfaltbetyár.  Ott szokott sétálni az Appaffy-
és Kossuth Lajos-utcák asphaltján mindennap este 
1» önikor. 

L. P- Delne. llagn a beszéd helyszűke miatt 
nem volt közölhető. 

355 -909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1908. 
évi 140li. polg. számú végzése következtében, 
dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt, a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-
társaság javára 371 korona s jár. erejéig 1908. 
évi december hó 7 én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján fellilfoglalt  és 4785 koronára 
becsült következő ingóságok u. m. : iíj. Kánya 
Józsefnél  takarmány, lovak és szarvasmarhák 
stb. stb., Kánya Lajosnál takarmány, lovak és 
szarvasmarhák, stb. slb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 596. számú végzése foly-
tán 371 korona tőkekövetelés, ennek 1908. évi 
junius hó 5 napjától járó 6°/„ kamatai, 'V'/o 
váltó díj és eddig összesen 92 korona 92 fil-
lérben bíróilag tnár megállapított költségek 
elejéig a végrehajtást szenvedett lakásán Csik-
Delnén leendő eszközlésére 1909. évi Junius 
hó 3-lk napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók 
cly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizes  mel-
lett, a legtöbbel ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adalni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és lelulíoglaltatlák s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. évi május hó 17-én. 
Molnár Sándor, 
kii'. Ilii-. V-l'̂ M-tllljlO. 

Szám 245- 909. 1 - 2 

Faeladási hirdetmény. 
közhírré h-sszllk, liogy Síentpé ter 

egyházmegye „Kisaranyus" nevii lege 
lőjen, a !)7 — l'JOU számú K M. rende-
let engedelyezett. famennyiség  értékesi-
II-SL' c. 'ijáhó , folyó  évi jutiius 16-én 
délután 2 órakor c.-iksomlyon a 
plébániái hivatalban nyilvános szo és 
zárt írásbeli versenytárgyalás fog  tar 
tanti. 

Az értékesí tés alá bocsátandó összes 
fenyő  huszonfatüineg  22.10 köbméter, 
melynek kikiáltási ára 10,446, azaz 
tízezerszáz negyvenhat korona. 

A falíiineg  kikiáltási áron alul is el 
fog  udulni. 

Az eladás tárgyát képező tűhaszná-
lat B ilványos patak fejében,  a gyiinesi 
állati.i uitol ti kilométerre fekvő  legelő 
tertlluten van s a fa  minden befekteted 
néikül teleii-uyároti kiliordli i'ó 

A részletes árverési és szerzödesi 
feltételek  inegtckinthelök Osiksomlyón 
a plébániai liivatalual. 

Csiksotnlyó, 1909. május 19 
Bálint Lajos, Csiszér Pál, 
plubáiutd elnök. ^«miliők. 

A községi jegyző urak fioeMe! 
A m. kir. honvédelmi miniszter 
ur önagyméllóságának az 1909. 
évben 4207. szám alatt kelt ren-
delete értelmében az összes köz-
ségeknek szükségessé vált az alant 

: lenyomott két darab : 

ROGGYANTA BÉLYEGZŐ. 
JELENTKEZETT 

^ " ^ v a l ó b e v o n ü l á s r a . 
hó nap. 

Jegyző 

Érvényes behWó]egy helyett 
tényleges szolgálatra . . . . , 

katonai kiképeLiéS,.*al6bevonulásra. 
h ó . nap. 

bíró. jegyző. 

liesreitde.ielB: Szvoboda József 
üzletében Csíkszeredában. 

630—909. szám. 1 - 2 
HIRDETMENY. 

A csiktaplocai jegyzői lakás építését 
a törvényhatósági bizottság 4136—1909. 
ni. számú határozatával 14500 korona 
erejéig engedélyezte. A fentemiitett  munka 
kivitelének biztosítása céljából az 1909. 
évi junius hó 4-ik napjának 9 órájára 
Csiktaploca községházánál tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt ajánla-
taikat a fenti  nap d. e. 8 órájáig az 
elöljárósághoz adják be, mert a későb-
ben érkezettek figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz az engedélyezett költ-
ségösszeg 5 százalékának megfelelő  bá-
natpénz csatolandó. A munkálatokra vo-
natkozó műszaki müvelet és részletes fel-
tételek a csiktaplocai jegyző hivatalában, 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Képviselőtestület kiköti magának azon 
jogot, hogy a versenyezők között az 
összegre való tekintet nélkül választhasson. 

Csiktaploca, 1909. május 25-én. 
E l ö l j á r ó s á g . 

KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI 
NYOMTATVÁNYOK ® ® ® 

K A P H A T Ó K 
SZVOBOPA JÓZSEF ÜZLETÉBEN 

CSÍKSZEREDÁBAN. 

«u^xii/Mi^/sii-^iii» xinii/siî sifryt»  >11/ >11/ >11» 

Egy értelmes, ügyes fia 
Nyomdász-tanoncnak 

felvétetik,  Mester JánoB 
könyvnyomdájában, Hát-
szegen. - Bővebb felvilágo-
sítást nyújt o lap kiadóhivatala 

vagy levél utján fenti 

g ő z - , H ő L É g ÉS g y ó g y r ö R P ő A SZOBÁBAW 

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

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hófürdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Banitás* szobaflirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es hőlóg fürdőt  ktazit1 eti 
bárki, 5 perez alutt 5 fiiler  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatácu szer inilha, tnrokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, slb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek in. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

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

a „Ssnltás" szobagözfflrdŐ-
készfllék  egyedüli gyártója. 

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

<>tv /JIV /m /jj» ,|jv -rn /J|v TT* TU tjp. /ff»  'TI* 'TT* TT* <m <ITV It» 'IT1 



22. síim. C S Í K I l a p o k 3-ik oldal. 

Menetrend, érvényes 1909. évi május hó 1-től. 

Szv. 
8702 
Mii. 

Oda Brassó—Kézdivásárhely—Bereczk Vissza 
Szv. 
8704 
t—III-

Vv. 
8712 
I—III. 

TfííU. 
8774 
1—III. 

200 
820 
800 
854 
612 

910 
1220 
611 

1222 

515 j 858 ; 305 
ö3í 916 322 
5«l 938 

950 
1003 
1015 
1025 

> 5 5 9 

610 
622 
6 3 0 

852 
1101 

401 

1 2 4 2 

34« 
7 4 3 

1124 
2 2 3 

- ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 126) érk. 
- ind. Budapest k.p.u.(Aradonát 153, 126) érk. 
- ind. Kolozsvár (126) érk. 
332 ind. Predeál 1126i . érk. 

Szv. : Szv. j Vv. I Szv. 
8705 i 8701 ; 8711 8703 
II—III. I—111.1—lllJl—III 

7 3 0 } 6 4 0 

1 2 3 0 115 7 * 

1 0 5 0 

331 

115 
610! 610 
804 -

700|l ind. Brassó (126, 137i 
712 
7 4 0 

7 5 0 

802 
813 
sS 

Szászhermány 
Prázsinár 
Kökös 
Uzon 
Kilyén 

érk. Sepsiszentgyörgy • 135) 

érk. 

. ind. 

8 L 6 I 1 5 9 

7 5 8 1 4 1 

7 3 8 ' 1 2 1 

7 2 3 1 0 8 

7 1 4 1 2 5 9 

7 0 3 1 2 4 8 

6 5 6 ! 1 2 4 1 

633 1008 
6151 95Ö 
554'  93U 
5371 9JS 
526 900 
514 j 
505 b*t 

érk. Csíkszereda (135) 
érk. Gyinies (135i . . 
ind. Gyimrs (135) . . 

!j ind. Csíkszereda (135) 

, ind. 
. ind. 
. érk. 
. érk. 

6 4 5 1 0 5 0 

6 5 5 L I O O 

7 1 0 1 1 1 9 

7 1 8 1 1 2 7 

7 2 7 : 1 1 3 7 

7 4 4 1 1 5 4 

7 5 9 | 1 2 0 9 

451 ' 
502 I -
5181 al;; 
5271 , CT 
537! «=!• 
6J»1 s. a 
61«! ~ . 

ind. Sepsiszentgyörgy (114) 
Angyalos 12a. sz. őrház 
Réty-Eresztevény 
Uita 15. sz. őrház 
Nagyborosuyó 
Barátos 

érk. Kovászna 

, érk. 

ind. 

4111 1 903 223 
520 1 1 2 4 

I101, 928 -
8 5 2 I 4 4 5 1 7 4 3 

C36 
410 

6 4 4 1 2 2 U 

6 3 4 1 2 1 0 

6 2 0 1 1 5 6 

6 0 9 U 4 1 

601 1 11:8, 
5 4 9 1 1 2 5 ; 

5 3 5 , 1 1 1 1 i 

* M B, 439 
424 "S : 

413 S ' 
405 b; 
352 j j 
333 •> 

— 1011 érk. Térrét 
802 1214 617 
813 12/7 655 
821 12» 638 
829 1243 647 
834 1248 652 
846 100 71» 
856 110 7 S 
916 130 748 
926 140 733 
940 154 819 
952 206 832 

1003 216 843 
1015 228 855 

ind. Kovászna 
Zabola—Páva 
ZabolalUrésztclep 
hnecslalv.i . . 
Szenlkalolna 25. sz. őrház 

• ĵj Kézdivásárhely 
Kézdiszentlélek . 
Kézdiszentkereszt 
Bélafalva 
Kézdialmás 
I.emhény 

érk. Bereczk 

ind. 
. érk. 

ind. 
érk. 

ind. 

532 1108 
5ŞÎ, 1058 
5141 1050 
503 1040, 
459 I 1034 
449; 1024] 
439] 1016 
4~J! 955 
4-7, 945 
4ÖÓ 936 j 
348 
3Í7 
324 

918 
907 
8551 

125 
332 
321 
312 
302 
255 
245 
234 
213 
200 
150 
129 
117 
103 

Oda Sepsiszentgyörgy—Gyergyószentmiklós Vissza 
Szv. Szv. Tnm. 
8802 8804 8864 
1—III.-I -III. I 111. 

Vv. 
8812 
1—III-

! Vv. TRÍS!.; Szv. Szv. 
;|881l 8863 8801 8801 
I—lll.I-HlJl—III. 1—111. 

— 1 820 910 ind. Budapest k p. o (Nasniraion ál 126,134) érk. _ 730 640 _ 
200 803 — 1220 ind. Buiapesl t. D. 0 (Aradon  11 153, 126. 134) érk. — 1230 l l ;'7~ 115 
— 854 — 611 ind. Kolozsvár (126, 134) érk. — 1050 610 610 
— 6Î2 — 1222 ind. Predeál (126, 134) érk. — 3~l 804 — 

515] 841 305 ind. Brassó (134) érk. 816 159 6-3 1008 

650 1035 1244| 5001 ind. Sepsiszentgyörgy (134) . érk. 620 1205 425 838 
659 1044 1258] 512 Sepsiköröspatak-Gidófalva 610 1153 416 829 
708 1 1053 116, 523 Sepsibodok 601 1143 407 820 
719I 1104 134 536 Málnás . . 547 1123 355 808 
729! 1114 152 551 Málnásfürdö  . . 538 1113 346 750 
744 1129 229 606 Sepsibukszád-Bálványosfllred 523 1048 332 746 
758 1143 254 626 TusnádfUrdő 510 1033 321 735 
808 1157 319 6« Tusnád . . 459 1020 310 724 
814 1203 329 652 Csikverebes 447 1000 302 710 
825, 1214 359 7ÖI Csikszcntsimon . . . 436 948 252 706 
831 1220 4O8 7~6 Csikszentimre 35. sz. őrház 427 929 245 659 
838 1227 421 725 Csikszentkirály 419 . 921 238' 651 
845 1235 434 734 1 ZsögödfUrdő 409 911 230 643 
852] 1242 445 743 érk ind. 401 903 223 636 
853 1248 500 748 jn(j" Csíkszereda • érk. 356' 852 218 631 
906 :oi 523 803 érk. Madéfalva'. . ind. 342 833 206 619 

1101 344 9M érk. Gyimes 1136' ind. 520 1124 410 
- 1 435 — — érk. Palanca (136i ind. — — 1002 — 

910 
923 
935 
947 

115 
122j 
135 
1471 

6 0 9 

c al 90 0. o a 

10041 204 1036 
1057 
MOH 
1116 

236 
257, 
30H i 
318 

6» 
655 
7» 
815 
852 
907 
918 

•9W 
cg• . -o a." 
©• 'Jí 

ind. Madélalva 1 136) 
Csikrákos 
Csikmadaras 
Karcfalva  . . . 
Csikszentdomokos 
Marosfő 
Vasláb . . 
Tekerőpatak . . . 

érk. Oyergyószentmlklós 

érk. 

ind. 

~ 1 «1 
S.E « '. TD 3 3 tn d 
n o : = 

UJ c 

804 
756! 
741 

151 
145 
134 

723 122 
709 112 
628 1249 
542, 1220 
525 1208 
514 1200 

608 
602 
552 
541 
531 
506 
437 
425 
418 

Oda Madéfalva—Gyimes—Palanca Vissza 
j Szv. 
8902 

|l-lll. 
200 

515 
650 

Szv. 
8904 
I—111. 

820 
854 
841 

1035 

Tnni. 
8964! 
I—III-

Trsm. SIV89PI Szv. 
8963 Gn. 135 8903 
I-111.1-111.1 III 

1244 

ind. Budapest kpu.( 126vagy 153,134,135) érk. 
ind. Kolozsvár (126, 134, 135) érk. 
ind. Brassó (134, 135) . . érk. 
ind. Sepsiszentgyörgy (135) érk. 

921 203 
935 
951 

1013 
1031 
1039 
1047 
1101 

217 
233 
257 
315 
322 
330 
344 
425 
435 

730 
12ÖÖ 
505 

624 ind. Madéfalva  (135) . . 
656] Szépviz-Csikszenlmihály 

Ajnad 
Lóvész . . . 
Gyimesfelsólok  . . . 
Gyimesközéplok megálló 
Gyimesközéplok 

723 
757 
831 
8431] 
905! 
928 i1 érk. _ . 

ind. ° y | i n e s 

érk. Palanca 

érk. 

ind. 
érk. 
ind. 

ind. Palanca 
érk. Adjud 
érk. Galatz 

• — érk. 
Keleteurópai idő ! — ind. 

y — ind. 

730 
I O Ş O 

1 5 9 

1 2 0 5 

F'j6« 115 
610 6<o 
6 3 3 

4 2 5 

814 103 
756 1252 
729 
706 
626 
608 
555 
520 

1237 
1223 

10O8 
838 1 

548 
537 X 
522, g-3 

, « " " S ă 
1 2 0 3 ! 4 4 9 0 3 
1 1 5 0 

1 1 4 3 

1 1 2 4 

1016 
1002 

436 
429 
410 

•X o w bt üj ^ 

948 
458 

1135 

Eladó s z á l l o d a i b e r e n d e z é s ! 
Csíkszeredában, a „Kossuth"-
szállodában 8 szoba bútor be-
rendezés, tekeasztal, kocsik és 
lovak, egy drii Stabyl-gép 16-IÓ 
erős, készpénzfizetés  mellett, 

:: jutányos árban eladók. : : 

• ! 
J i 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 
' lllatszertárában, Csíkszereda 

K:i| h núl; a li-utiaoinalili ilhilszprek 
dukaüraiiiniiki-nt PS niinili-inii'inii 
arc/.- i's ki'zápolú s/.i-rek. (ívé-íV" és 

virai:s/.a|>|iai]nk 

Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petro l -hajszesz . ki>rp:i i'-s Imjki-
hullas • -11. - ii Haj i 'ak-re i tcnsrator 
:!/. i'i./ii'li h'ijnak vissza:,ll|a :lf.  i'l'c-
ili'ti ilju'.ori s/ini'i, valamim inin-
iliMiMiinii küliinleuesséji'k raklara. 
A Thymol ee Stomatin fogapoló  Sze-
rek a InjobbaV. A Trifoleum  (haj 
petrol) baleknek altanöo haĵ po 
lashoi nelkfilöihetetlen.  - A Honey 

J. Ily a legjobb keiflnomitó. 
Vidéki ms;riiiileíesit lemraiUlMD ssíköíölteliiek. 

MEISEL BERNÁT 
IHADÉFAhVl FÜRÉSZGYARApAL 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges mindenféle  Fűrészáru és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas szeldeszka, továbbá 
cándra és fűrészpor.  Elfogad 
egyesektől deszkát gyululás, valu-
inint fenyőrönköt  fel  vágás végett. 

Kiváló gyógyhatású erös tápszert tartalmazó 

Tojás és csokoládé Cognac 
különösen lábadozók, aggok, betegek és gyer-
mekek erősítésére is orvosok által nagyon 
ajánltatik. Kizárólagos elárusitási helyek: 
Cslksseredában: Miohna Beásó füssei-,  O'-emege-» 

bor-, likőr és oognao különlegességek, bór-
cs talp-üaletében 

Madéfűlván:  Erdclyl Á k o s ybj ti vendéglőjében. 
Csikssépvizén: Teutsch György üaleteben. 3—3 

Egy vidéki községben egy jó forgalmú 
szatócs-üzlet 

ital- és dohány-árulással együtt a legked-
vezőbb feltételek  mellett haszonbérbe kiadó. 
Hol? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Eladó ház. 
C s í k s z e r e d a város közepébeu, az 

Ki zsebet ut mellett és a piactérrel szembe 
jó fekvési),  szé csendes, kifugástulau  ta-
lajon álló. Darvas Péter és neje Méhes 
Muri, a tulajdonaikat képező két kőház 
egyikéi, iiletve 1908 évben épíllt 4 
nagy szoba, konyha, 4 nagy pince 
es köistaloból alló külön lakreszt, 
amely (24000) huszonnégyezer korouáig 
tűzkár ellen bizlositva van és bármily 
köz, p:angu urnák alkalmas, igen ked-
vez^ fizetési  feltételek  mellett azotului 
eladjak. 

Ki lüke/ni és vásárt kötni lehet eladók-
kal az eladó épület ineílett levő 131. sz. 
ülatli sujá° hazukban. 4—9 

ERTESITES. 
Van szerencsém a najM 1 ilemii közönség becses figyelmét,  felhívni, 
miszerint .1 Rakóczi-utca 35*2. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vág > munká'; elkészítését legnagyobb készség-
gel vállalom es ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Kuk táró 11 tanuk * mai kornak megfelelő,  mindenfele  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
álban, mint bármely nag\ol>b városban. Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt kiizöns. ggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Yóglll a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
m e n y r e , hogy a kocsi'., valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a 11 igyérdemü közönség jóindu-

lutu pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos, Csíkszeredában. 

G y á s z k a l a p o k á l l a n d ó a n r a k t á r o n ! 

[lói-divat-kalap-szalon Csíkszeredában. 
Van szerencsém a m. t. hölgyközönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint dúsan felszerelt  d i v a t - k a l a p s z a l o n o m b a n található 

DÍSZES ÉS DÍSZÍTETLEN KALAPOKAT 
tekintettel az előre haladt szezonra mélyen l eszá l -
l í t o t t á r o n k i á r u s i t o m Továbbá mindennemű 
átalakításokat is elvallalok. Szíves pinfogásukat  kerve, 

' j t r í viigyok kiváló tisztelettel: • 

Özv. Nagy Jakabné, Csíkszereda, Miko-utca 253. sz. 
(Igazeág'ü.g'sri pa lo tába , ! e z e m b a n ) . 12 

Diszes és egyszerű díszített kalapok vételárban! 
üöü 
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E L S Ő C S I H 3 ^ E a T E I 
Iroda: Tusnád. S z á s z é S TuLSSI ILSlCL - Iroda: Tusnád, 

a j á n l j a a l e g s z e b b lciT7-iterü. é s C r S l c ö s t a r t c s e á i s - a k e t t ő s h c m y u H o s e z u r c v u c e m e a t f e d . é l c e e r e p e t  m i n d e n 
w w w w t M s z í n b e n v a l a m i n t c e m e n t p a d l ó l e m e z é t ln-uLlönfá le  C s s z e t ó t e l - ü . m i n t á z a t b a n . n h « m m n m « m 

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest. V.. Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t. 
Főraktár Csíkszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). 

Árjegygek, azonnali palackcsere mel le i t : Kássoni Salutária es Ropáti 1 l i t r e s 
palackban 20 fillér,  follitcres  palackban 17 fillér,  nagybani vórelnol árengedmény. K«»n pvópvvi/i'krii kiv.'il kíij.ltoiók m.'-p: Borasoki, Baroaa, Borhegy, E l o p a a k , Oloriii. F^bérkoi, Felsorakosi 

Mária. Bobolt, Kóasonjakabfalva  borpataki , Hargita liget, Matild, Székely Selters ea Satojkai gyógyvizek. 

Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d c k r e a c s í k s z e r e d a i 

Kapható hordóban és naponta friss  tölt?sü pa lackban ae orszng-
fiKerie  e lsőrendű minósogünek el sms r t H a g g e n m a c b e r-féle 

kóvetkerö fnjtn  sorok 

,, l\irtifif"-MÖi\  -• Sftíoii  á ffi  I*ilsen*í-mííí\  — 
v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l i t v a é r t e n d ő k . 
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» MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-

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

F O G O L \ Á N I I X I ) R E 
újonnan kibővített butorraktárában 

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

Zongorák és varrógépek ivszlcilizelrsiv is. H 

16—52 

Legtökéletesebb s legerősebb a 

Í R Ó G É P 
Teljesen látható irás! 

Sz<lárd szerkerzet! 
Könnyű kezelés! 

Kívánatra 
díjtalanul 

bemutatjuk. 
Lukács és Schwarcz. 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy a 
Csikvármegye kepviseiöje: 

H E R C Z K A GY„ C S Í K S Z E R E D A , 
ELEKTROTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI ÜZLET. 

AllAndó nagy rak-
tár mindenfele  mű-
szaki cs villany cik-
kekbeD. Optikai 
felszerelesek,  k o 
r e k p n r o k , alkat-
részek Mezőgazda-
sngi gépek legjobb 
beszerzesi ügynök-
aogt1. Legnagyobb 
szakmüheb motor-
erőre berendezve. 
Különféle  modern 
vilngitas-ok, vízve-
zeték cs egyéb e 
szakba vego beren 
dezesek vallalata. 
Költsegvetes- es szak-
véleményeket d í jmen-

tesen etteköBöl: 

NA^Y JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER 
SÍRKŐ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

« . i i n :ÍO.~. Kiit-u. . >(». 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, a legújabb gépekkel szereltein fel. 

Elvállalok mindennemű kőfaragó, 
épiiletmunkákat a legolcsóbb árak 
mellett ós a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit , 
labrador-, márvány-, mész- és liomok 
köböl készített siremlékekel. 

Kajz és méret szerinti megrendelé-
seket butormárványra azonnal foga-
natosítok. 

ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
liogy ez által is ármegtakarítás éressék el. 

A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, kiváló tiszteieltel 

N A G Y J Ó / Í S K K , K ü K A l í A G Ó - M I C S T E U . 7-30 

• I • 
I 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákilcvifág-kréin, 
amely az arcbőrt rövid iiló 
alatt tlcévé és széppé teszi, 
a májfollot,  szeplöt és más 
kintést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postáu is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Cslkszentmártamon. 

H I R D E T É S E K 
olcso ár számítás n. ellőtt 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

ELISMERT LE6HIRE5EI 
CSÉPLŰHÉ3ZLE.TEK. 

TELJES JÓTÁIÁSSAI 
ÜZEMBEN 
BÁRMI HOR. 
MEGTEHII 
HETÖK. 

ELSŐRENDŰ 
SZII/ÓtÚTELfPEK 

ZEMKÖLTSÉB. 
LÓERŐ ÜRÁNKINT 
KB. It-Z FILLÉR 

ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
ÁRJEGYZÉK INBYEN. 

^ 89 E B B 

Czell Frigyes és Fiai 
b o m a n k e r e s k e i l í j k és b o r n a o t e n n e l í í k 

M E D G Y E S 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

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

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

sa m ra 

LAZAR P E T E R cs FIA 
DIVAT- ÉS KÉZMÜÁRU ÜZLETÉBEN 

Gyergyószen tmik loson 
e^y jó l i i ' /onj it ványok k al ívndelkezü 

, F I A T A L S I :G I:D 
azonnali belepesre elfogadtatik. 

! 2-2 

OLCSÓ BOLTI BERENDEZÉS! 
Állvány es pudli jutányos aron 
eladó. Cím a kiadóhivatalban 

Szám 747--909. 
Hirdetmény. 

Csobolfalva  küzxég elöljárósága köz-
hírré teszi, hogy a határában folyó  hó 
15-én felfogott  1 drb 4 éves kanca és 
1 drb 1 éves pej kanca csikót nyilvá-
nos árverésen Csobolfalva  községházá-
nál 1909. junius 12-én délután 2 
órakor a legtöbbet ígérőnek eladja. 

Vevő köteles a vételárat az árve-
rés napján készpénzben lefizetni. 

Cso bot falva,  1909. május 20-án. 
Pálffy András, ĵ -z,;. Cslszér P41. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
A^m^mmmAm^m/m^ majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
1 S S ^ S S Î w S ; P O R T L A N D CEMENT G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. í t ^ l S Í S z l O S 

Nyomatott ttnnbo4a JAuef  kOnyvnyondijábaB, CaikereraUbui, 1909 




