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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZCJAZDASÁGl ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S t v o b o d s J ó n e f  könyv éa papírkereskedés*, 
! .>v-á >i lap szellemi részét illető minden közlemény, 
V . k u n i u l hirdetések és előfizetést  dijak is knldendók. 

Telefon  hívószám 2. 

Szent István király. 
A magyar királyság és a keresztény 

egyház megalapítása és megerősödése 
Szent István király nevéhez fűződik. 

A nyugat-európai szokásokat a ma-
gvarok kalandozásaik zajos korszakában 
kezdték megismerni és már Géza fejede-
lem alatt aki 997-ben halt meg, már a 
kereszténység eszméi oly erős tért hódí-
tottak, hogy Szent Istvánnak a keresztény 
vallás megvédése és terjesztése jutott leg-
főbb  icladatául. 

Szent István ezen korszakalkotó fel-
adatának fényesen  meg is felelt. 

Apjának, Géza fejedelemnek  halála 
után legfőbb  törekvése volt a keresztény 
vallás terjesztésével és megszilárdításával 
kapcsolatosan a királyság szervezése. 

István király állandó összeköttetést 
tarlóit fenn  Nyugat-Európával. Állami 
intézményeinek jó nagy részét onnan vette 
át de államférfiúi  bölcseségével tekintettel 
volt hazai viszonyainkra. 

Nem lehet tehát azt állítani, hogy ide-
gen eszmék szolgálatában állott és hogy 
célja a régi állapotok felforgatása  volt, 
hanem igenis elmondhatjuk, hogy minden 
jóravaló intézmény az ő korára vezethető 
vissza. 

Hálával gondoljon vissza n nemzet 
István király alkotásaira! 

A magyar államnak ó adta meg külső 
keresztény formáját. 

Ö szervezte a vármegyéket és ezáltal 
rendezte az ország belügyeit. 

A földbirtoknak,  a magántulajdonnak 
rcndithellen ollalmazója volt és uralkodása 
elótt a jogrend, a jogbiztonság kezdetle-
ges állapotban érvényesülhettek. 

Nagy államalkotó képesség volt Szent 
István. Intézményei évszázadokon fenn-
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állottak és egyesek még most som avul-
tak el. 

A keresztény vallás megszilárdítása 
végett számtalan püspökséget alapított; 
templomokat és iskolákat építtetett. 

Hogy mily erős híve volt a keresz-
tény vallásnak, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a pogány vallás hívei több-
ször fellázadtak  ellene, különösen az nj 
erkölcsük ellen, de ö teljes erejével min-
dig leverte őket. 

Szent István utján lépett a magyar 
nemzet a nyugati müveit államok sorába. 

A feudalizmus  intézményét nem vette 
át hanem e helyett szervezte a várme-
gyéket, amelyek mai napig is egyik erős 
alkotmánybiziositékunk. 

Szomorú állapotból ragadta ki István 
király nemzetét. 

Amikor a magyarok nem törődtek 
sem Istennel, sem a társadalom töt vényei-
vel, akkor jelent meg Ö. 

Halálát a nemzet 3 évig gyászolta. 
1083 ban VII. Gergely öt és fiát  a szen-
tek sorába iktatta és a magyar nép azóta 
kegyelettel üli meg „Szent István" napját. 

Üljük meg mi is, amiként ünnepel 
mindenki aki „Szent István koronájának 
országai "-hoz tartozik. 

Lanyha kurucok. 
Még a parlament nyári szünetének 

j kezdete előtt Kossuth 1-erencz, mint az 
országos függ  tlenségi és 48 a.; párt ve-
zére arra kene híveit s egyben a 48-as 
eszmék híveit is, hogy ugy a saját, mint 
különösen a párt, do legdvállkéjien az 
ország érdekében, széledj nek szerte szét 
a hazában s hirdessék a népnek a füg-
getlenségi elv melleit való tántoríthatatlan 
kitartást, a rendithetetlen bizalmat képvi-
selőik, de különösen választott pártvezé-
reik mellett. 

TÁRSSZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYÜLA. 

Hegjelenik minden s a e r d á n . 
E'.ófiaetési  ar: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 Lor 

l-'élóvrc 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l c a ó b b a n aiimlttatuak. 

Kéairatok nem adatnak vlaaaa. 

S a nyáj szerle széledt, de vezérének 
szavát nem fogadta  meg. A nagy meleg, 
a vidéki képviselők mezei munkái ugy-
látszik nagyobb fontossággal  bír előttük, 
semmint a párt, az ország elsőrendű kö-
vetelményei. 

Idestova letelik a pihenésre szánt idő. 
Az országháza ismét összeül, hogy vitá-
lis érdekeinkben döntsön s a nagy szü-
net semminemű kibontakozással nem szol-
gált, egyetlen lépéssel sem vitte előbbre, 
a már a nyár elején kátyúba ragadt or-
szág szekeret. 

Mintha csak egyöntetűen határozták 
volna el, hogy nyári pihenőjükben nem 
háborgatatják magukat, oly egyformán 
semmit sem tesznek, ami valamelyest csak 
figyelemre  is méltó lenne, oly semmibe 
sem veszik a vezér jól megfontolt  kíván-
ságát. 

Szinte azt hitte volna minden józan 
politikus, hogy a nyári szünetel minden 
egyes honatya annál is inkább fel  fogja 
használni politikai agitácziókra, mert hi-
szen az uj választások s ezzel egyidejű-
leg a kerületek megdolgozása küszöbön 
áll s minden képviselőnek érdeke, hogy 
kerületét a jövőben is megtarthassa. 

E helyeit mit tapasztalunk. A pihenőre 
ment képviselők majd legnagyobb száza-
léka szószerint vette a pihenőt s nagy-
részt fürdőhelyeken  keres enyhet a nagy 
fáradalmak  ellen, másrészt vidéki Uis/kti-
lánumaikba vonultak vissza, hogy olt ke-
seregjenek a haza szomorú sorsa lelett. 

Csakhogy ez nincsen rendjén! Ha az 
ország érdekeit képviselő urak nem tö-
rődnek a haza dolgaival, ha azok indo-
lensek a nagy ploblémák megoldásában, 
akkor ugyan minő oldalról várják a foly-
tonosan tarló válság megoldását s hon-
nan remélik, hogy őszre a viszonyok ja-
vulni fognak  ?! 

A semmittevéstől még ügyeket el nem 

intéztek, de - legkevésbbé intézhetők a mi 
speciális politikai bonyodalmaink, melyek 
évszázados szerencsétlen diplomáciai te-
vékenységekből fakadnak.  Erős agitáció, 
a nép legszélesebb rétegeinek bevitele a 
nagy, aktuális politikai kérdésekbe, oly 
erősségek lettek volna, melyek a kormány 
amúgy is sisiphusi munkáját némiképen 
megkönnyíthették volna. Igy azonban a 
válság elodázásából semminemű előnyt 
sem remélhetünk. Sőt ellenkezőleg! Az 
oszirákok, látva a kurucok lanyhaságát, 
még nagyobb bátorságra kapnak s még 
messzebbre mennek példátlan igazságta-
lanságukban a magyar érdekek megtaga-
dásában. 

Jól tudjuk mi azt, hogy a mi gyönge 
figyelmeztető  szavunk csak kiáltó szó lesz 
a pusztában, mely visszhang nélkül elhal 
a sémmíségben. De mi nem akarjuk azt 
a hibás látszatot kelteni, hogy: „qui tacet, 
consentire videtur", a hallgató beleegyezni 
látszik, hogy mi is szentesitjük azok tény-
kedését, akik tulajdonképen nem tesznek 
semmit a haza sorsa érdekében. 

Fel tehát kurucok! Fel a tespedésböl! 
A labanc ne lássa meg ősi renyheségte-
ket. Kövessétek a vezér intő szózatát s 
járjátok be a hazát buzdító, felvilágosító, 
erősítő szavatokkal! Hadd lásson a nép 
tisztán s világosan a saját ügyében. — 
Tudja meg mit várhat képviselőitől, mit 
vezéréiül és mit uralkodójától. Ha azután 
minden egyes honatya megtelte a köte-
lességét, akkor nyugodtan tekinthetünk a 
vakáció végére, senkit felelősség  a követ-
kezményekért nem terhelhet, mert min-
denki megtette a magáét. 

De jól vigyázzunk! Meri miként a 
uuiitoan, ugy a jelenben is, ha lanyha a 
kuruc, annál frissebb,  annál óvalosabb, 
lámadásra készebb a labanc. 

S a labancok utódai még élnek! 

„CSÍKI LAPOK" TÂRCZÂJA. 
Akácvirágok. 

Irtn:  l). ./. 
Az első majálisra készült Klárika vigan, 

boldogan. Kis csitri leány voit nug, aki olyan 
rózsaszínűnek látta az egész világol, amilyen 
volt az a ruhácska, amit inasára öl tüll s amely 
olyan jól illett erdekes kreol arcbőréhez és ra-
gyogó fekete  szemeihez. 

Remekül mulatott a majálison s a legbol 
dogabbá az tette, hogy a legszámottevőbb 
gavallér, Gabányi Ákos állandóan vele foglal-
kozott, a csöpp leánnyal s nem törődött senki 
mással. A gyerekes ártatlanságával, a szelíd, 
tiszta nézésével meghódította azt az embert, 
aki komolyan még soha senkinek sem ud-
varolt. 

Nyíló aklcták szegélyezték az utat nagy 
területen, tele volt a levegő édes illatukkal s 
mikor utjokban hazafelé  elhaladtak alattuk, 
Klárika vágyódva nyújtotta kezecskéjét a virá-
gok után s hogy nem érte cl felsóhajtott: 
Istenkém, hogy szeretnék belőlük, imádom az 
akácvirágokat. Gabinyi Ákos szedeti rögtön 
egész nagy csokorral, nem törődve azzal, hogy 
vérzik már össze-vissza karmolódott keze, kész 
volt mindenre ezért a gyerekért. S azért a kicsi 
fájdalomért  kárpótolta a Klárika nagy öröme, 
mikor átadta, boldogan temette arcocskáját a 
virágok közé, ez volt az első csokra, akác-
virágokból. 

Gabányi Ákos figyelmes,  jó fiu  volt. Tőle 
kapta Klárika az első éjjeli zenél, az első rózsa-
csokrot kora hajnalban küldte a házukhoz s 
megizente, hintsék a rózsákat a gyerek ágyára, 
hogy az első tekintete azokra essen, mikor 
felébred.  Klárikának természetesen hízelgett ez 
a figyelem,  arra azonban nem gondolt soha, 
hogy tudna-e ebbe az emberbe szerelmes is 
lenni? Ugy bánt vele mindig, mint egy jó 
testvérrel, örvendett, ha látta s kedves, jó volt 
hozzá mindig. 

I:gy év inulva nagy városi gavallér Széplaki 
Andor érkezeti a városkába, olyan, akinek já-
ték voll mrghódilani egy leányt, behízelgő 
modora, nagy városias fellépése  miatt, gyor-
san lett kedvelt vendége a leányos házaknak. 
Legtöbbet Klárika körül forgolódott  s rövid 
iclü akai elhódította a csendes, komoly üa-
l áiiyi Ákostól. 

Ákos gyakran lelt szemrehányást ezért 
Klárikának, ki egyszer meggondolatlanul azl 
mondta neki: Kár, hogy maga nem lett pap, 
remekül tudott volna prédikálni. 

A fiu  elhalványodott, fájt  neki ilyent hal-
lani attól, akit ugy szerelett s azl felelte:  Lel-
ketlen maga Klárika. Erre aztán elpityeredett 
s még Ákos kellelt vigasztalja. Ne sirjon Klárika 
nem tehet maga anól, ho^y nem szeret, eről-
tetni ezt ugy sem lehet. En móst áthelyezte-
tem magam innen s utolsó kívánságom az, 
tegye magát olyan boldoggá az az ember, 
amilyenné én lettem volna s arra kérem jussak 
csak akkor eszébe az életben, ha boldogta-
lan lesz. 

» 

Nemsokára férjhez  ment Klárika Széplaki 
Andorhoz. Egy nagy hosszú házban laktak, 
sok ablak nyilt az utcára s az ablakok alatt 
régi kisvárosi szokás szerint, kicsi virágos kert 
húzódott végig. Tavasz volt éppen s tele voll 
az nyiló liliommal cs nefelejlssel,  más virág 
nem is volt ottan, de a nefelejtsek  mindig 
nyíltak. Suttogó akácfák  lombja borult a kicsi 
kertre s tette azt árnyassá. Sokszor könyököl-
tek ketten az ablakba s gyönyörködve nézték 
a virágokat. Bgy esős májusi délután ismét 
az ablaknál voltak. Klárika kinyúlt az ablakon 
a nyiló akácok után s hogy nem érte el, az 
ura kiment a zuhogó esőbe s hozott neki 
egész csokorral. Örvendezve, tapsolva fogadta 
és össze-vissza csókolta érte az urát — s a 
nagy boldogságában elfeledte,  azt az első akác 
csokrot. 

Nagyon boldogok voltak, sokan irigyelték 
őket ezért. Andor jól is tudott bánni azzal a 

gycrckasszonnyal s Klárika jobbnak, különb-
nek tartotta az urát, a világ minden lérliánál. 

De egyszer aztán vége lett ennek is. Egy 
délelőtt egyik barátnője jött hozzá, egyike 
azoknak, ki legjobban irigyelte. S beszeli neki 
sok:.l, nagyon tokát az uráról, lelket ölű dol-
gokat. 

Kl.'iiika ngy élezte, minllia egy nagyot, 
hatalmasai ütöttek volna a szivére, de meg a 
szeme sem rebbent meg. Nem tudott, tetetni, 
nem színészkedett soha, de érezte, hogy most 
összes erejél össze kell szedje, hogy ezt meg 
tegye, nem szabad annak az asszonynak látni 
azl, hogy neki mindez láj. S mialatt oda bent, 
mint halálra sebzett madárka vergődött a szive, 
lelke, azalatt ő kedvesea, mosolygosan társal-
gott el vele hosszasan. 

De aztán mikor elment, elhagyta minden 
ereje, összeroskadt s ugy maradt sokáig. Mi-
kor kicsit magához tért, tekintete az órára té-
vedt. Hirtelen átvillant az agyán, hogy mind-
járt ebéd ideje, az ura nemsokára haza jön s 
ezt neki ineg kell akadályoznia. 

Az Íróasztalához vánszorgott, hirtelen pár 
sort irt az urának s a cselédtől elküldte neki. 
Hogy ne jöjjön haza ebédelni, ne jöjjön egész 
nap, nem akarja látni, majd holnap — talán. 
A cselédnek megrendelte, hogy senkit be ne 
bocsásson hozzá, mert beteg. 

Az egész napot ugy töltötte cl, mint aki 
lemet valakit. Temelie a boldogságát, az álmait, 
temetett mindent. Késő éjjel feküdt  le s még 
akkor is kerülte szemeit az álom. 

Az ura reggel felé  jött haza. Akkor is ébren 
volt, hallotta a kapu csapódását, megösmertc 
lépéseit, amint sietve feljött  a lépcsőkön s 
akkor kitört belőle a zokogás. 

Andor csendesen nyitott be, lassú léptekkel 
ment az ágyához s lehajolva hozzá halkan 
kérlelte: Klárika, szót fogadtam  neked, nem 
jöttem haza egész nap, megengeded, hogy 
most itthon maradjak? Hazugság minden, amit 
róla.ii beszéltek. 

S aztán csittitgatla, babusgatta ugy, mint 
máskor szokta, mikor az asszonykája semmi-
segekért elpityeredett. De nem ért vele most 
semmit, amit kiöli belőle, azl életre nem kelt-
hette többé. 

Csendes, szomoru asszonyka lelt a vig 
Klár.kából, nem panaszolt senkinek, nem lelt 
szemrehányásokat az urának sem, de meglát-
szott rajla, hogy már nem a régi. 

l eliünt ez Andornak is s egyszer meg is 
jegyezte: Milyen sokat komolyodtál Klárika, 
nem vagy már többé olyan gyerekes és vig-
kedélyü, mint régen. 

Szomorúan emelte szemeit az urára s bá-
natosan mondta: Az élet komolyá tesz min-
denkit s elveszi a gyerekességünkel, velem sem 
tehetett kivételt, mindnyájunk sorsa ez. 

S most, ha nyílnak az akácok s édes illa-
tukkal elárasztják szobácskáját, fájdalmas  ér-
zést kellenek lelkében. Eszébe jut sokszor az 
a másik is, akit nem szeretett ugyan, de aki 
öt ugy imádta, hogy lehozta volna a csilla-
gokat is azért, hogy a gyerekessége, a jó ke-
délye ne tűnjön el soha. 

Szent István király. 
Irta:  Kritna  Klára. 

A vitéz ősapák vivtnk íH'hi'z harcot. 
Így szerezték meg a hármas béreii hazát. 
Ks Q drága loldi-c. melyre vériik hullott. 
Látták mosolyogni a díesőség napját.» 
Nagy bátorságukért rettegte a világ; 
Szinte rengett a lohl gyors lovaik alatt; 
A hegyek és völgyek liiven visszhangozták, 
Mit u kürtszó zengett: a győzedelmi dalt. 

Bálványimádó volt e nemzet, de végre: 
A gondviselő jó Isten azt akarta, 
Hogy oszoljék el a lé\hit sötétsége 
S derengeni kezdett a szent hit hajnala. 
Ekkor Géza iilt a 1'ejedidmi székben, 
Kit keresztény neje: Surolla buzdított: 
A szent hit téritö papjaival szemben, 
Tanusitani jó szelíd indulatot. 
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K Ü L Ö N F É L E K . 
— Törvényhatósági Közgyűlés. Csikvár-

megye törvényhatósági bizottsága folyó  évi 
augusztus hó 26-in dclelött 9 órakor Csíksze-
redában a vármegyeház tanácskozási termében 
rendes közgyűlést tart. E gyűlésen lesz válasz-
tás utján betöltve az ujonuan rendszeresíteti 
szolgabírói állás. A mint már megírtuk, a bel-
ügyminiszter l-sö osztályú szolgabírói állást 
rendszeresített, a melynek betöltésével meg-
üresedő Il-od osztályú szolgabírói állás is egy-
idejűleg betöltetik, l-sö osztályú szolgabírónak 
pályáztak Puskás Imre és Gábor János szolga-
birák. 11-od osztályú szolgabírónak pályáztak 
dr Élthes Gyula, dr Sípos Lázár, Domokos 
Sándor és Mihály Lajos közigazgatási gyakor-
nokok. A közhangulatból kivehetöleg Puskás 
Imrének és dr Ellhes Gyulának legtöbb esé-
lye van. 

— Eljegyzés. Lázár Gyula földbirtokos  m. 
kir. tart. honvéd-hadnagy a Gyergyói Első Ta-
karékpénztár főkönyvelője  folyó  hó 8-án vál-
tott jegyet Vákár László földbirtokos-kereskedő 
és neje Bogdán Vira leányával Elvirával. 

— Kinevezések. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Bálás Dénesné sz. Éltes 
Ilona és Fülöp Anna oki. tanítónőket a gyimes-
felsöloki,  Földes Zoltán dcési róni. katli. elemi 
iskolai oki. tanítót a borszékhollósarki, Burda 
Rezső és Nagygalaczi János oki. tanitókat a 
szépvizi-kűlterűleti, Tankó Mária oki. tanítónőt 
az ujtusnádi, állami elemi népiskolákhoz ren-
des tanítókká, illetve tanítónőkké nevezte ki. 

— A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter előterjesztésére Őfelsége  az erdélyi 
gyulafehérvári  székeskáptalanban Imcts F. Jákó 
éneklőkanonokat olvasókanonokká és Tamási 
Áron esperes-kanonokat éneklőkanonokká ki-
nevezte. 

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Gál' Erzsébet ungdaróczi állami elemi 
iskolai tanítónőt a szépvizi-beltcrületi állami 
elemi iskolához áthelyezte. 

— Szakfelügyelői  megbízatás. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter Dózsa János ipari 
szakiskolai igazgatót Csik-, Fogaras-, Három-
szék-, Nagykűkűllő és Udvarhelymegye iparos 
tanonciskoláinál a szakfelügyelői  teendőkkel 
bízta meg. 

— A székely közlegelők felszabadítása. 
Évek óta küzd a székelység a legelőterületek-
nek eredeti tilalom alól való felszabadítása  ér-
dekében. Azért a földmivelésügyi  miniszter bi-
zottságot küldött ki a helyszínére, amelynek 
az a célja, hogy a székely gazdák kívánalmai 
kielégíttessenek. A bizottság első föladata  a 
sérelmek és panaszok megvizsgálása volt, de 
egyúttal véleményt kellett mondaui a legelők 
céljaira kijelölt területek alkalmas voltáról is. 
Háromszék vármegyében a bizottság már be-
fejezte  vizsgálatát és a véleményt, amelytől a 
miniszter a döntést magának fenntartotta,  leg-
közelebb felterjesztik  a földmivelésügyi  kor-
mányhoz. Vármegyénkben is hasonlóképpen. 

— Az élelmiszerek behozatalának eltil-
tása Zsögödból. Vármegyénk alispánja tekin-
tettel a Zsögöd községben járványszcrüen fel-
lépett vörheny, hasi hagymáz és kanyaróra, az 
élelmiszerek behozatalát cltiltot'.a és a városi 
tanácsot utasította, hogy Zsögödból csak azok-
nak engedjék meg élelmiszerek behozatalát. 

kiknek a községi elöljáróságtól írásbeli igazol-
ványuk van. Az igazolványokat állandóan ki-
rendelt rendőrőrszem őrzi ellen. Felhívjuk kö-
zönségünk figyelmét,  hogy Cíak Zsögöd köz-
ség elöljáróságának igazolványával ellátott áru-
snktól vásároljanak élelmi szereket, az az elleni 
vétőket pedig jelentsék fel.  A tilalom a többi 
községekre nem terjed ki. 

— Halálozás, özv. Karda Lajosné vendég-
lős és családját súlyos csapás érte. Fia, az alig 
20 éves Domokos folyó  hó 10-én hosszass szen-
vedés után meghalt. Temetése általános rész-
vét mellett ment végbe. Az elhunytat özvegy 
édesanyján kívül hat testvére, köztük Karda 
Béla gyergyószentmiklósi kir. aljárásbiró test-
vérét gyászolja. — A család az elhunyt emlé-
kezetére halotti koszorú megváltás címen a 
Csiksoinlyón létesítendő árva- és szeretetni/ 
alapítványaként 100 koronát juttatott szerkesz-
tőségünkhöz, hogy azt egy szegény árva ré-
szére egy csésze tej és egy karaj kenyérre az 
árva- és szeretetház igazgatóságához juttassuk. 
A neincslelkü adományt készséggel jullatjuk 
illetékes helyére s egyszersmind az igazgató-
ság nevében köszönetet mondunk a neincs-
lelkü adományozóknak, kik a jó gyermek, test-
vér, sógor és nagybácsi, Karda Domokos em-
lékezetére szánták azt. Nyugodjék békében I 

— Gyilkosság. Kászonjakabíalván a mult 
hét csütörtökén egy 12 éves liut fejbeveris 
által megültek és azután felakasztottak.  A vizs-
gálat folyik  s hallomás szerint eredménynycl 
foj;  végződni. 

— A tusnádi „gróf".  Tusnádfűrdőn  sokat 
beszélnek mostanában egy grófról,  egy fiatal, 
hódítási sikerekben gazdag mágnásról, aki né-
hány hét előtt szenvedő arccal, beteges küldő-
vel jelent meg az idén élénknek éppen nem 
mondható gyönyörű fürdőhelyen,  hogy szenti-
mentális magába zárkózottságával egy kis izgal-
mat vegyítsen a monotón fürdői  éleibe. Eleinte 
senki sem tudta, liojiy kicsoda. Kcsobb aztán 
kiderült, hogy gróf:  -Teleki- gróf,  aki adop-
tálás utján kapta a méltóságát. A fiatal  20—22 
éves Teleki gróf  két marokkal szórta a pénzt 
és kurizált fűnek,  fának,  aki csak a közelébe 
férkőzhetett.  Egyformán  lebilincselő és szere-
tetreméltó modoru volt mindenkihez, de törte 
is magát utána a hány szerelmes asszony és 
leány van Tu nádon. Főleg azonban egy élte-
sebb úrinő tetszését nyerte ineg a gróf  ur és 
már széliében, hosszában közszájon forgott, 
hogy az úrinő elválik a férjétől  és hozzámegy 
a gróf  úrhoz, aki körülbelül egy hét elölt, 
természetesen tetemes adósság hátrahagyásá-
val és a leendő menyasszonyának 600 koro-
náig megpumpolása után egy napi tartózkodásra 
elutazott Tusnádról Urassóbj. Azóta aztán kü-
lönös dolgok történl:k. A gróf  ur ugyanis, 
Tusnádfűrdő  társadalmi életének egykori köz-
pontja, nem tért vissza Tusuádra, ellenben 
széjjel futott  az egész országban a nagysze-
beni rendőrség köröző távirata, amely Teleki 
gróf  ur, aliás Zakariás Vilmos közveszélyes 
szélhámos letartóztatását rendeli cl. Tusnád-
fürdőn  természetesen egyébről sem beszélnek 
most, mint a tusnádi grófról.  Sok szerelmes 
szivü asszony és leány titkos vágyakozása dőlt 
romba a »kedvcs« grófocska  leleplezésével. 

— Emléktábla leleplezés. Lelkes ünnep-
ség folyt  le a napokban a kies Korytnica-
fűrdőn,  több százfőnyi  fürdővendég  és a kör-

nyék küldötteinek részvétele mellett. A fürdő 
vezetősége hálájának és kegyeletének jeléül a 
fürdő  egykori bérlője: Sztanek Albertnek em-
léket emléktáblán örökítette meg és egyik leg-
szebb erdei sétautját nevére keresztelte. Szta-
nek Albert minden vagyonát feláldozta  a gyógy-
hely fejlesztésére  és felvirágoztatására  s míg 
nagy önzetlenséggel vetette meg a szenvedő 
emberiség jólétének és kényelmének alapját, 
maga szegényen, elhagyatva halt meg Rózsa-
hegyen, egy szegényes szobában. Az ünnepély 
zencmisével kezdődött, melyet a gyógyfürdő 
kápolnájában Mischata István oszadai plébános 
celebrált. Azután a díszes közönség az emlék-
táblához vonult, ahol dr Ormay József  kir. 
tanácsos, főorvos  lelkes beszéddel méltatta 
Sztanek Albert érdemeit. Az éljenzéssel foga-
dott pompás beszéd után a közönség a Him-
nusz éneklése közöli oszlott szél. Korytnica-
lürdö kitűnő hatású gyógyvizei, pompás für-
dője révén, rövid idő alatt egyike lett az or-
szág legkeresettebb gyógy- és üdülőhelyeinek. 
A fürdő  vezetősége évről-évre fokozottabb  buz-
galommal munkálkodik azon, hogy a közön-
ség, kellő szórakozás mellett megtalálja nyu-
galmát, kényelmét és gyógyulását Istennek 
ebben a gyönyörüszép paradicsom kertjében. 

— A József  Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület szíves tudomására hozza igen tisz-
telt bizottságainak és tagjainak, hogy központi 
irodáját az eddigi helyiségéből (Budapest, IX. 
Lónyay-utca 47.) szám alól folyó  év szeptem-
ber hó 1-én, Budapest, VII., Akácfa-utca  30. 

[száin alá helyezi át. 

js7áin 7651—909. tlkvi. 

Arwţesl hirdetmény és feltételek kivonata. 
| A csikszcnlmárloiii kir. járásbíróság, mint 
I tele kköny vi hatóság közhírré teszi, hogy Tamás 
; András csikszentgyörgyi lakosnak, Pál András, 
(Pál Lina kisk., Pál Dávid kisk., Pál József 
, csikszentgyörgyi kisk., Pál Anna kisk., Pál 
Î Erzsébet kisk., Pál Ferenc csikverebesi lakosok 
.és ismeretlen helyen tartózkodó özv. Pál La-
' josué szül. Kocz Mária elleni végrehajtási 
ügyében, végrehajtaló kérésére, a végrehajtási 
árverést 140 korona tőke s jár. erejéig a csík-
szeredai kir. törvényszék, a csikszentniártoni 
kir. járásbíróság területén levő, a Csikszent-
györgy község határában fekvő,  a csikszent-
györgyi I R 176. sz. tlkvi A f  552. hrsz. 
ingatlanból a U. 8., 10., II., 12. alatti ifj.  Pál 
András, Púi Lina kisk., Pál Dávid és kisk. 
Pál József  nevén álló4/8-ad részre 21 kor. ~>0 
fill.,  557. Iirsz. ingatlanból ugyanazon illetősé-
gekre 23 kor., 586. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 25 kor., 657—660. hrsz. 
ingatlanból ugyanazon illetőségekre 169 kor. 
50 fill,  752., 772—774. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 60 kor., 2341. hrsz. ingat-
lanból ugyanazon illetőségekre 2 kor., 2671. 
hrsz. ingatlanból ugyazon illetőségekre 17 kor., 
2754. hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 
10 kor. 50 fiit.,  2792. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 12 kor., 2826. hrsz. ingat-
lanból ugyanazon illetőségekre 5 kor. 50 fill., 
2872' 1. Iirsz. ingatlanból ugyanazon illetősé-
gekre 1 kor. 50 fill.,  2967., 2968. hrsz. ingat-
lanból ugyanazon illetőségekre 7 kor. 50 fill., 
2931. hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 

6 kor., 3024. hrsz. ingatlanból ugyanazon ille-
tőségekre 6 kor. 50 fill.,  3790. hrsz. ingatlanból 
ugyanazon illetőségekre 10 kor., 3837—3839. 
hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 9 kor. 
50 fill.,  3161. hrsz. ingatlanból ugyanazon 
illetőségekre 2 kor. 50 fill.,  3916. hrsz. ingat-
lanból ugyanazon illetőségekre 15 kor., 3979. 
hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 3 kor., 
3991. hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 
50 fill.,  4013. hrsz. ingatlanból ugyanazon 
illetőségekre 50 fill.,  4035—4037. hrsz. ingat-
lanból ugyanazon illetőségekre 3 kor. 50 fill., 
4043. hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 
3 kor. 50 fill.,  4051. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 4 kor., 4059. hrsz. ingat-
lanból ugyanazon illetőségekre 1 kor. 50 fill., 
4063—4064. hrsz. ingatlanból ugyanazon illető-
ségekre 1 kor. 50 fill.,  4104. hrsz. ingatlanból 
ugyanazon illetőségekre 4 kor. 50 fill.,  4252. 
hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 6 
kor. 50 fill.,  4445. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 50 fill.,  4742. hrsz. ingatlan-
ból ugyanazon illetőségekre 2 kor., 8611., 8612. 
hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 30 
kor., 8631—8634., 8636. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 178 kor. 50 fill.,  8845. hrsz. 
ingatlanból ugyanazon illetőségekre 52 kor., 
9608. hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 
3 kor., 9673. hrsz. ingatlanból ugyanazon ille-
tőségekre 9 kor., 9677. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 1 kor. 50 lill, 10547. túsz-
ingatlanból ugyanazon illetőségekre 2 kor., 
10667. hrsz. ingatlanból ugyanazon illetősé-
gekre 4 kor. 50 fill.,  10689. hrsz. ingatlanból 
ugyanazon illetőségekre 2 kor. 50 fill.,  10691. 
hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 2 
kor., 10715. hrsz. ingatlanból ugyanazon ille-
tőségekre 9 kor., 10902. hrsz. ingatlanból ugyan-
azon illetőségekre 4 kor. 50 fill.,  2050—2056 2. 
hrsz. ingatlanból ugyanazon illetőségekre 56 kor. 
50 !ill.,azl.R. 1900. sz. tlkvi A.'f2475.  hrsz. ugyan-
csak B. 24—6. a. 4/8-ra 19 kor., az I. R. 2285. sz. 
tlkvi A t 3818. hrsz. ugyancsak B. 24-6. a. 
4/8-ra 7 kor. 50 fill.,  4042. hrsz. ugyancsak 
B. 24—6. a. 4/8-ra 2 kor. 50 fill.,  a 11. R. 587. 
sz. tlkvi A t 387 hrsz. ugyancsak B. 24—6. 
a. 4,8-ra 15 kor., a II. R. 635. sz. tlkvi A t 
736. hrsz. ugyancsak B. 24—6. a. 4/8-ra 21 
kor. 50 fill.,  1037. hrsz. ugyancsak B. 24-6. 
a. 4 8-ra 15 kor., 1065. hrsz. ugyancsak B. 
24- 6. a. 4,8-ra 9 kor., 1167., 1168. hrsz. 
ugyancsak B. 24—6. 4/8-ra 24 kor., 1876. hrsz. 
ugyancsak B. 24-6. a. 4 8-ra 5 kor. 50 fill., 
1291., 1293. hrsz. ugyancsak B. 24—6. a. 4/8-ra 
19 kor. 50 fill.,  továbbá a csikbánkfalvi  699. 
sz. tlkvi A f  3236. hrsz. ingatlanból ugyan-
csak B. 46—8. a. 4,8-ra 3 kor., 3947. hrsz. 
ingatlanokból ugyancsak B. 46—8. a. 4/8-ra 
2 kor., 5954. hrsz. ingatlanból ugyancsak B. 
46-8. a. 4/8-ra 23 kor., 11101., 11099. hrsz. 
ingatlanból ugyancsak B. 46—8. a. 4/8-ra 22 
kor., 13082. hrsz. ingatlanból ugyancsak B. 
46—8. a. 4/8-ra 14 kor. 50 fill.  kikikiáltási 
árban elrendelte azzal, hogy az árverés a csik-
szentgyörgyi II. R. 587. sz. tlkvben C. A. 
alatt özv. Mike Ferencné sz. Csató Róza javára 
bekebelezett haszonélvezeti jogot nem érinti. 

1. Az árverésre határnapul 1909. október 
18. délelőtt 9 óráját Csikszentgyörgy község-
házához tűzi ki. 

Csikszenlmárton, 1909. julius 25-én. 
Qdzsy Péter, 

kir. júrásbiró. 

ldü fulytán  iíéza megkeresztelkedett 
S tervezte, hogy népét is űrre birautljn, 
De az Isii-ti Vajkra: tiira biztii ezt, 
Arra a lángeszű (loliád itjilra. 
Szent Adalbert püspük megkeresztelte itt 
Nevére szent István martyrnak s lililllán 
Az őrük hazába Géza elköltözött, 
Az ország kormányát átalvette látván. 

A gyermekkorból ő alig aenlüle tel, 
Mór eltölték nehéz gondok fenkölt  lelkét: 
Mint vuKdi atya ugy hinni népével. 
K-i eloszlulili a tévhit sötétségét, 
Az egész országot átalakítani, 
Uivelité én nagygyá tenni a 'nemzetet. 
Ezeket akarta A teljeBÍten! 
S nyújtott ia az Isten neki segedelmet 

Hogy biztosabban a nagy mUböz kezdhessen: 
Föléleszteni az lldvözitö hitet 
S igv népe sz igaz jó Isteuliez térjen, 
A szomszéd népekkel szövetségre lépett 
Az Ssi vallásért rajongók eközben, 
A somogyi vezér: Knpa táborába 
(iyuliek, fejdelmttket  szent törekvésében 
Ueggátolni, de ez nem retteue vissza. 

Segítségét kérve a Mindenhatónak: 
Az összeesküvők ellen sikra szállott; 
Hzent Márton püspöknek és szent György martiimik 
Zászlaja alatt, az igaz hitért harcolt. 
GyőzöttL. Vezérelte a seregek Unt 
A pogányság fölött  a kereszténységnek 
Volt ez u győzelem fényes  diadala; 
Győzelme a halál fölött  az életnek. 

így nyugodt elmével hozzáfogott  István 
Nagy munkájához az átalakításnak: 
Tiz püspökségre az országot felosztván, 
Am esztergomit megtette fóegyháznak. 
Szent Péter utódját, hogy felkérje  arra: 
Áldja s erősítse meg intézkedését, 
Kiküldötte Aaztrik püspököt Romiba. . 
A pápa készséggel tevé meg e kérést» 

„Eii£uuwt nevelitek — szólt — apostoliunk, 
De ki által Krisztus oly nagy népet nyuiv: 
Tstvőu apostola valóban az Trnak*. 
S második Sylvesztor pápa ugy üriile. 
Elismeréséül dicső munkájának, 
Koronát s királyi méllóságnt adott 
S hogy keresztet — jelül az apostolságnak — 
Vitethessen maga előtt, azon jogot. 

Második Sylveszter aztán irt Istvánnak 
Dicsérd levelet ebben azt is irta, 
Hogy a koronának és apostolságnak 
Jugii át log szállni az utódjaira. 
Miután Asztrik a bonba visszatérő, 
Kényesen végbeiiieut a korouáztatás; 
Ortilt az országnak nagyja és kicsinyje; 
A nemzet ajkáról hangzott ima a áldás. 

Első királya a magyaroknak aztán 
Nőlil vette Henrik császárnak nővérét 
A kegyes Gizellát, kinek nemes arcún 
Látta sugározni augyaltiszla lelkét. 
És Gizella neki segédkezet nyujta 
Terjesztéséből! a keresztény vullásnak 
S őt boldogítaui ez volt legtöbb vágya 
Isten ily nőt rendelt a dicső királynak. 

MidŐn a világot betölté hirueve 
S nrpy bölcseségéről magasztalva szóltak, 
EB a mondat rajta is beteljesül*: 
„Az Isten szereti azl, akit látogat" 
Három évig uemcsak, hogy betegeskedett, 
De rövid idő közt elveszté liait; 
Súlyos b;'-nat érte az atyai szivet, 
A halál nyqjtá ki utánuk karjait 

Még a reményteljes ifjú:  Imre maradt 
Báuatos szivének vigasztalására, 
De ez sem sok&ig időzött itt alant; 
Angyullelke fülszállt  Isten i'énylakáUa I 
Fehér liliommal kezében él dicsőn, 
Fején a szüzesség örök koronája, 
Amely atyja ntán reá várt e földön; 
A magyar koronát Isten másnak szánta. 

Mérhet len l'ijdaliuát atyai szivének, 
Erős akarattal a király leküzdve, 
Gyakorlásában n nemes jó tetteknek, 
Talált enyliül«tet mélyen sebzett szive: 
Teu plomok s iskolák felállítására 
Arasztá szüntelen brt adományait; 
Aldottn sok szegény, sok szenvedő árva. 
Kiknek fölszáritá  iá jó bus könyeit 

Nemsokára Ismét betegség vett erőt 
liajtn, gyógy ithutlaii és azenvedéstcljes. 
Ezen alkalommal ini összeesküdött 
Élre ellen néhány udvari főnemes  ! 
Ezeknek egyike belopódzott éjjel 
A betegen lekvŐ király szobájába, 
Iszonyú szándékkal, kezében egy tőrrel, 
De lebüvölte őt a szent férfi  arcza... 

Remegő kezéből a tőrt kiejtette. 
A zajra a beteg fölnyitó  szemeit, 
Erre a merénylő leborult a földié. 
Bocsánatért esdve, mig a lelke ugy sírt... 
A nagylelkű király igy szólott szelideu: 
„Menj, uicnj. távozz, ne félj,  szívből megbocsátok, 
De tudnod kellene, hogy ha Isten Telem, 
Ki lehet elleuciu ? Legyen novo áldott! . . , u 

A püspököket és más fŐrendüeket, 
Midőn közeledett utolsó órája, 
Egybehívta s velük Ő az iránt végzett, 
Hogy utódja legyen nővéiéuek fia. 
Aztán Isten*, király- a hazaszeretetre 
Bnzditotta őket S kit ugy tiBztelt annak, 
Ajánlotta ezt az országot kegyébe 
És szent oltalmába; — a Szűz Máriának t 

A dicső nagy király hü magyarjaitól, 
Érzékeny szívvel vett végbuosut s azután 
Áthatva az igaz hit szent malasztjától, 
Istenhez fotdula,  hő imával ajká.i. 
Majd a szentségekben méltán részesülve, 
így az égiekhez ő fel  szövetkezett 
Es oda szállt tiszta, nemes, fenkölt  lelke, 
Istenéhez, kinek megnyert egy nemzetett 

Hatvan évig vala ő korának disze, 
Negyvenkettőig jó atyja nemzetének. 
Elvesztése fölött  az orazág gyászt ölte; 
Hullott érte kÖnyje számtalan szegénynek. 
Az általa, remek atylben építtetett 
Székesfehérvári  nagyhírű templomba, 
Fényes pompa között teste letétetett. 
A azeut férfiúnak  békés nyugalomra. 

E templomban pihent negyvenöt éven át. 
Ekkor László király onnét felvétette. 
Ámulva nézték a rendkívüli látványt 
Kik egybe valának ottan gyülekezve. 
László király és az ország főurai, 
A püspökök s a nép, hiszeu ilyen csodát 
Talán csak álombau lehetne láthatni! 
S mi idézte elő e nagy elámulást? 

Szent látván királynak áldásos jobb keze, 
Mely reánk örökül megmaradt épségben 
Volt a csodás látvány, önéletet nyere 
A nemzet e kéztől! Föntartá azt Isten. 
Föntartá e kezet évszázadokon át, 
Melyet környez áldás, hála és tisztelet, 
Mert e kéz annyi jót éa magasztost munkált.... 
A hatalmas Isten azáltal csodát tett! . * . 
Üdvözlégy szent István, hazánk vezérfénye, 
Világot e nemzet lelkében te gynjtil; 
A szent hit világát már kilencszáz éve. 
Dicső szent müvedért a mennybe jutottál! 
Onnét tekintesz le egykori hazádra, 
Hol annyi zavargás, háború pusztított.. 
Vérezett e uemzet, de a magyar haza 
Ellen birtokába azért még aem jutott! 

Imádkozz e honért, hll magyarjaidért, 
Most és ha a viszály vészterhes felhAje 
Elboritandja e drága hasa egét, 
Hogy derítse fel  azt a béke napfénye. 
Kérd a népek sorsát intéző nagy Istent: 
Maradjon mindig szent kegyében országunk; 
Védje utódodat g a magyar nemzetet! 
Könyörögj érettünk diosS szent királyunk I 
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Adsz. 613-909. mj. 
Hirdetmény. 

A Csík vármegye. Lóbeszerzési", .Ru-
házati" és .Ipar-alapokból folyó  évben 
adományozandó ösztöndíjak és segélyek 
tárgyában, fennti  szám alatt a .Csíki 
Lapok* és .Oyergyó" cimQ lapokban 
közzétett hirdetményre való hivatko-
zással, külön-külön értesítés helyett tu-
domására hozom az érdekelt tanuló ifjak-
nak e helyen, hogy a magánjavak ig >z-
gatótanácsának folyó  évi augusztus 13-án 
tarlott ülésében 888—909., 889. és 890 -
909 mj. sz. alatt hozott határozatai 
szerint ösztöndíjat és segélyt a kővet-
kező tanulók nyertek: 

a) a ,Lóbeszerzési1' alapból: György 
Imre az egyetemi ösztóndijnt, Kröas Pé 
ter, Ferencz Bálint, Köllö Dezső, Sárosi 
Béla, Mihály Gergely, Rafain  Alajos, 
Ambrus Ferenc. Gyórli Ignác, Péteifft 
László és Dánéi Ágoston 70 - 70 koro-
nát, Kovács Lajos és Ambrus András 
80—80 koronát, Lajos Ferenc és Fodor 
Gergely 90-90 koronát, Botár Árpád. 
Biró Ferenc, Gál Márton, Adorján Ká' 
roly, Iinccs Ákos, Itnecs Bé!n, Gegó 
István, András Gyárfás,  Albert Isiváu, 
Csíki János, Xántus Dávid, Csíki István, 
Gál Imre, Keresztes Vince, Csíszér Ká 
roly és Csató Árpád 60—60 koronásé 
gélyt; 

b) a „Ruházati" alupból: Madaras 
János a bányászali, Tompos Albert a 
mQegj elemi, Lacz Kálmán a művészeti, 
Bálint János a középipartunodui ösztön 
dijat, Csató László, ifj.  Kedves Mikló*, 
Sövér Sándor, Szakács Károly, Lőrinc/. 
János és Bocskor Józset a gyergyóal 
falvi  felsőnépiskolái  100—100 koronás 
ösztöndíjat, Péter Sándor, Bjróti Sándor, 
Imre Gábor, Bálint Vilmos, Zakariás 
Lajos. Sándor Balázs, Sándor Józset, 
Szőke Antal, Gáspár József.  Balázs István, 
Csutak Bt-la, Kovács Gábor, Boga Bá-
lint, Ambrus László. Orbán G.ibor, Csató 
István. Ferencz Zoltán, Szopos András, 
Bernád Agoslon. Zakariás István, Sípos 
Bálint, Balog Lujos és Botár Dávid 
200 —200 koronát, Csergő Tamás, Miklós 
Rezső, Avéd János, Székely Lajos, De-
mény Elek és Fülöp Elek 300-300 
kor., Köllő Ignác, László Antal, László 
Pál, Rácz József,  Salamon Alajos, Cseke 
Margit, Gál Alajos, Haj a ód Gábor és 
Lajos István 400—400 korona segélyt; 

c) az .Ipar' alapból: Gál Sándor, 
Zalhureczki István 400-400 kor,, Vas 
Imre, Fejér István, Kovács Ama!, Csiki 
Bálint, Székely Sándor, Csibi Lajos, 
Balázs Kereuc, Szekula Zakariás, Kele 
men Antal, Csiki Ferenc, Illyés István, 
Márton Aron, id Balázs Istváu 200—200 
kor. segélyt. 

Többi tolyamodók, ugy a „Lóbeszer-
zési*, minta „Ruházati" és „Ipar'-alap-
nál elutasittattak. 

Csikvármegye  maginjavai 
igazgatótanácsénak  elnöke. 

Csíkszereda, 1909. évi augusztus hó 
16-án. 

Fejér Sándor, 
alispán, igazgat4tanács-elu6b. 

Szám 5527—909. tlkvi. 

HIRDETMÉNY. 
Csikverebes község tulajdonát képező 

tusnádi 2032., 2033. számú telekjegyzó-
könyvek arányosítás következtében az 
1869. évi 2579. számú szabályrendelethez 
képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre 
az 1886. XXIX. t.-c. az 1889. évi XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren-
delik, az 1892. évi XXIX. t.-cikkben 
szabályozott eljárás, a telekkönyvi bejegy-
zések helyesbítésével kapcsolatosan foga-
natosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárás Verebes 
községben 1909. évi november hó l-stt 
napjának d. e. 9 órájakor fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hite-

lesítési tárgyaláson személyesen vagy meg-
hatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netaláni észre-
vételeiket annál bizonyosabbnn adják elő, 
mert a régi telekkönyv végleges átalakí-
tása ntán a téves átvezetésből eredhető 
kifogásokat  jóhiszemű harmadik személyek 
irányában nem érvényesíthetik; 

2. mindazok, akik a telekjegyzőköny-
vekben előforduló  bejegyzésekre nézve 
okadatolt előterjesztést kívánnak lenni, hogy 
a telekkönyvi hatóság kiküldöttje elölt, a 
kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztései-
ket igazoló okiratokat muttassák fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlan-
hoz tulajdonjogot tartanak, de e tlkvi 
bejegyzésre alkalmas okirataik nincsenek, 
hogy az álir.isra az 1886. XXIX. t.-c. 
15—18. és az 1889. XXXVIII, t-.c. 5 -7. 
s 9. §-ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni ipackodjanak és azokkal igé-
nyeiket a kiküldött előtt igazolják, vagy 
oda hassanak, hogy az átruházó tlkvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki-
küldött előtt szóval ismerje el és a tulaj-
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvá-
nítsa, mert különben jogaikat ezen az 
utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és 
illeték elengedési kedvezménytől is elesnek; 

4. azok, kiknek javára tényleg ár meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyví 
leg bejegyezve, ugy szintén az ily bejegy-
zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérel-
mezzék, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett, a kiküldött előtt je-
lenjenek meg, mert ellenesetben a bélyeg-
mentesség kedvezményétől elesnek. 
A kir.  járásbíróság  mint  tlkvi  hatóság. 

Csikszentmárton, 1909. május 27-én. 
Gözsy Péter, 

1—3 kir. jiirátibírú. 

Pályázati hirdetmény. 
Pályázatot hirdetek Csíkszereda ren 

dezett tanácsú város rendőrségénél meg 
üresedett két közrendőri állásra. Ez állások 
kai évi 620 koronától 780 koronáig emel-
kedő fizetés  és ruházat van egybekötve 
A rendőrök a városi tiszti- és kezelősze-
mélyzet részére létesült nyugdíj-alaphoz 
jogosultak és az Országos Betegsegélyző-
Egyesületnek tagjai, melyért a dijat a 
város pénztára hordozza. Ezenfelül  a tolonc-
kiséreti dijak őket illetik meg. 

Pályázhatnak 20 éven felüli  és 40 
éven aluli erős testalkatú, fedhetetlen  elő-
életű, magyarul irni-olvasni tudó magyar 
állampolgárok. A felvételnél  előnyben ré 
szesülnek a kiszolgált honvéd és közös 
hadseregbeli altisztek. 

Pályázni kívánók sajátkezüleg irt pá-
lyázati kérésüket 1909. ivi augusztus hó 
31-ig hozzám adják be. 

Csíkszereda, 1909. augusztus 14. 
Dr ÉKhes Gyula, 
ii. rendőrkapitány. 

HIRDETMÉNY. 
Alólirott közhírré teszi, hogy a csik-

zsögödi terület mellett fekvő  bükk erde-
jét, melyből mintegy 4000 ölfa  vágható, 
eladni hajlandó, akár részletvágásokban, 
akár összegben vágva, — bővebb felvi-
lágosítást ad ifj.  Demény Lajos csikzsö-
gödi biró. 

Erdöfüle,  1909. julius 26. 
Gáspár Samu, 

birtokos. 

Szám 1133—909. 
Hirdetmény. 

Az alólirt községi elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a borvizforrás  felé  tervezett 
ház építésére Várdotfalvo  községházához 
1909. augusztus hó 25-én délelőtt 8 
órára versenytárgyalást hirdet. 

Kikiáltási ár 1000 korona. 
Áriejteni szándékozók kötelesek a ki-

kiáltási ár 5Vát az árlejtés megkezdése 

előtt bánatpénzképpen a bizottság kezé-
hez letenni. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Terv és költségvetés a községi irodán 

betekinthető. 
Várdotfalva,  190'J. augusztus 11. 

Pálffy  András, Márkos Dénes, 
|.-gyzo liirú. 

i 
I 
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MEISEL BERNÁT 
PADÉFAIiVl FÜRÉSZGYARAHAlt 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges mindenféle  fürészáru  és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas széldeszka, továbbá 
candra, és fürészpor.  Elfogad 
egyesektől deszkiitgyalulás, vula 
mint l'enyörönköt felvágás  végett. 

piaisia'taiBigiBiBiaiBiBisiiaiHiafBiH^ 

M i y a r forrás!  ( l u g y h a j t ó é s h u g y s a v o l d ó Magyar forrás! 
S Z U L T A N - F O R R Á S . 
Nagyon kelltmes, Hsztaizú, szénsavban gazdag, bór és dus Lithion-tar talmu ásványvíz. 

Gyógyító és üditő ital. 
Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, liugykö- és hólyag-
bajok cselében, nagyon alkalmas cukorbctegs geknél, csúzos búntalmaknál, továbbá 

a legzö- cs etnésztö-szervek Imriilos bajainak gyógyítására. " 

Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. 
Kutkezelőség es központi iroda: EPERJES. 
Igazgatóság: Budapest, IV., Ferencz József-rakpart  22. 

A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért kitüntették. 
Főraktár Brassóban: D r e s s i i a n d t V i l m o s bel- és külföldi 
asványvizkoreskedésében, Kolostor-utca 23. — Telefon  318. 

Orvowilfijí  nj.-'inlv'.'i. K.-i | jI if  i tö ii í i n c l e n ü t t . 

B 

Szám 921. 
Hirdetmény. 

Alattirt község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy Csikmindszent község vadász-
területe Csikmindszent községházánál 1909. 
évi augusztus hó 28-án d. e. 9 órakor 
nyílt árverésen hat egymásután következő 
évre a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
fog  adatni. 

Csikmindszent, 1909. augusztus 15. 
Kovies Béla, Sllló bajos, 

k. jegyző. 1—2 k. biró. 

|gy piaiul mindenkit bámulatba ejti 
a „TEREB1N" balzsamos 
szépltőszerek használatánál. 

Arckrém kor. 3,— 
Pudcr . . . . » 2,— 
Úrhölgyek szappana » 1.60 
Szájviz 1.50 
Valódi Terebin illat illúzió. » 10 — 
Gyöngyvirág, rózsa, ibolya, orgona stb. 
illat-illuziók, (természetes virág illat-
kivonat) Qvegenkint 3 koronáért kapható 

F E K E T E VILMOS 
Illa tszertárá  ban, Csíkszereda. 

Fofftfti  megrendelőieket utánvéttel, a páni 
előlege* bekflldéae  esetén b é r m e n t v e 
nállltok. - Fogkerék, e»éj- é« t gépolo-

lUfttaierek  nagr Táleeitékben. 

ÉRTESÍTÉSI 
Vüii szerette<éiu a rapyérdemU közönségnek becses tudomására 
hozni. Inijiy Z a ü g ö i l és C s í k s z e r e d a között lévő birtokomon 

S I R K Ő - R A K T Á R T 
nyitottam. Siremlekeitn mindennemű kőanyagokból van-
nak előállítva, u granit, sienit, márvány és trachitbol. 

ügyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó 
szakmába vágó munkát, » legrövidebb idő alatt. 

Főtörekvésem, hogy a nagyérdemű vevő közönséget jó 
minőségű értékes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb 
árak mellett. A mélyen tisztelt vevőközönség pártfogását  kérve, 

= - = - — — - maradok kiváló tisztelettel: 

GÁL KÁLMÁN, SIRKÓ-RAKTÁROS. 
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Üzlet áthelyezés a Kossuth Lajos-utca. Szultán Lázár-féle  házba! 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt hölcyközönség becses figyel-
mébe ajánlani, miszerint az igazságügyi palotával szemben levő 

D I V A T - K A L A P S Z A L O N O M A T 
folyó  évi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába, 
a Szultán Lázár-féle  helyisegbe tettem át és egyúttal 

NÖI-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ 
alakítottam át. Raktáron találhatok : diszes és diszitetlen 
kalapok, gyaezkalapok, kalaptük, arcfátylok,  virágok, 
szallagok, tollak, csattok, selymek, divatos angol 
sapkák és szőrme sapkák, bársonyok és plüsök min-
den színben találhatók. Klvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, javításokat jutányos áron, s miután célom minden 
egyes vevómöt a legszolidubban kiszolgálni kérem bocíes 

jóindulatu pártfogásukat,  kiváló tisztelettel: 

Özv.-Nagy Jakabné, Csíkszeredában. 
4 - 12 

Egy jó családból való leány tanulónak felvetetik. 
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ELSŐ 
Iroda: Tusnatl. Szász és X*CLSD:a.SLCL- Iroda: Tusn̂ -

-Aján:ja a l«*e=.e*»t> HivV-elü óe t r ö k S s tartécsé,--U. k e t t ő s ta.sssx.ta.rs-su. es-.v.eat fedé .cserepe t  m i n d e n 
H I l l l l l l l M H l l c i i n t e n v a l a m i n t c e m e n t p a d c l e m e z é : Í s 3 z e t é : 3 l ü m i / a t á ^ a t b a i i . MJMMMHSMM 

• 

• 
• 

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). Kapbatö hordóban és naponta friss  tölt hü palackban az ország-

szerte elsörendii niinoscgiriek ol sm.>rt II a gge n m a c he r-féle 
kóvetkexo fnjtn  sörük 

Árjegya^k, azonnali palackcjero mellet-: Kis; ni Su'.utáris cs Uópáti 1 lit.rcs 
palackban 20 filhr,  fellitor.s  palackban 17 flllűr,  najybaai véieluól árengedmény. 

F/i-n cvóevviM-krn kívül k„i.lmi.'.k ui.-K: Borsssol i, Baross, Borhegy. Blópaak.Olorii, F lo ra r i , Fe^órikosi .. -
Maria B&olt. Kászonjakabfol.a  bo.patakl, Harglta iget, Mat Id, Székely Seiters és Sz'.ojkni gyógyvizek. || ., l\ i r<tlţ/"-nl>l\  - Sah,,,  a hl „ Í ' l l « n i " - « H ' . - /«)•"-»/,r. 
Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s í k s z e r e d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l í t v a é r t e n d ő k . 
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MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-

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

FOGOLYÁN ENDRE 
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 máírácok stb. 

Zongorák és varrógépek r m l d l i z c i r s r o is. 

:8-52 

| E3 re F2 FS & S5 Fi 

Gzeîl frigyes  és Fiai [ 
bomjikereskejliik cs lioruaiylermelök. ţ 

M E D G Y E S . | 

Legjobb cs legtcljesitokénesebb száliiick j| 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitünö s a j a t tcruiósü borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokba», £ 

0 

NA(Sy J Ó Z S E F KÖFARACÓ-MESTER 
SÍRKŐ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

K u t - u . GO. Telefon  s^.'iirl ílOő. 
Van szerencsém a nagyérdetnll közönség b 

tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, n legujabl) gépekkel szereltem fel. 

KIvAIIalok mindennemű kőfaragó, 
épületmunkákat — a legolcsóbb áruk 
mellett és a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syeuit , 
labrador-, márvány-, mész- és homok-
kőből készített síremlékeket. 

Rajz és méret szerinti megrendelé-
seket butormárviinyru azonnal foga-
natosítok. 

Ügynökük mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
hogy ez által is ármegtakarítás éressék el 

A ii. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tisztelettel 

N A G Y JÓZSI OK, K Ő F A K A G Ó - N I ICSTIOli. h,.-» 
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MAYER GÉPGYÁR 
VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOMBATHELY-BUDAPEST, 
VII. KERÜLET, VÁCZI-KÖRUT 61. SZÁM. 

Legrégibbliazaigépgyár ^OTOR(aYÁR  A l a P i t v a , 8 5 0 - é v b e n -

Boda József  orgona és hármonium építő 
c s i k t a p l o o A n . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság és a m. t. 
egjli iztaiiács szíves tudomására hozni, miszerint 

ORíiONA É S HARMÓNIUM 
É P Í T Ő M Ü l i H L Y E M E T g 

teljesen újonnan rendeztem be. minek u'áiina Rffl 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi gw 
lesel is elvállalni HárniinemO javiiás és átalaki-
lásokat a legju tá tnosabb árban pontosan eszközliil;. NŢ3 

A nag\érdemli közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: E3 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. L3 

BENZIN- ÉS SZIVÓGÁZMOTOROK GYÁRA. MALOMÉPITÉSZET. 
V Í Z I M A L O M - B E R E N D E Z É S E K . 

BENZIN-CSÉPLŐKÉSZLETEK 3 LÓEREJÜTŐL 16 LÓERŐIG. 
Benzin stabil motorok 1 - 1 0 0 PP-ig, Szivógázmo-
torok 6—120 PP-ig. faszén,  koksz és antracit tü-
zelésére berendezve, szerelve és üzembe átadva. 

Olajgyártási gépek, borsajtók és mindennemű gazdasági gépek gyára. 
OOO K É P V I S E L Ő K K E R E S T E T N E K . OOO 

Kedvező árak és fizetési  feltételek.  Á r j e g y z é k i n g y e n l 
8 - 1 0 

Hosszurovó Cement Födélcserépl 
m-cm 

Iroda: Kapu-utca 15 sz 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű fődőanyag,  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 Ó B A N . 
/m  i»im <m ̂  ^ jm M  .m.m 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
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Nyontou SwnbpU Jósief  kOajvnyoatUjábu, CiikuaredábMi, 1809 




