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CSIKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatni:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová a lup szellemi részét illető minden közlemény,
viilumint hirdetések és előfizetési dijuk is küldendők.
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FKLKLOS SZKKKKSXTO

Elofisetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor
Nyiltteri czikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
«omnkint 40 fill.-ért közöltetnek.
Ismeretlen ezégek hirdetési dlia előre fizetendő.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számit tatnak.
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A bűnös elfogultság.
A népuevelés Ugye az állam legfontosabb érdekét képezi; mert a helyes
irányú népneveléssel az állami élet biztosítva van. Ezért van az. hogy mii.de
ntitt, különsen az ujabbí időben, igen
nagy sulyt fektetnek a nép szellemi
oktatására, szellemi tökéjének gyarapítására, igy nálunk is. — Amennyire
fontos, ugyszólva létkérdése ez uz ál
Iámnak, annyin nehéz is a helyes, mindenféle érdeket kielégítő megold isa.
Ez áll nevezetesen nálunk Magyarországon, hol u különböző nemzetiségek,
a különböző vallásfelekezetek
mind
megannyi érdekcsoportot képeznek és
ezek mindenike féltékeny levén e-ekeiy
önállóságának bírására, — követeli,
liogy jogai rospektáltassaiiak. minden
irányit igényei kielégíttessenek, vnla
hányszor a népnevelés reformj iról van
szó. E/. pedig teljes lehetetlenség! Az
érdekek némely dologban annyira ellentétesek, annyira eltérők, hogy ezek
figyelembe vétele mellett egyszerűen
az állam egységét támadnék meg, sőt
ellentétbe jöunénk magával az állam
céljával.
A kormánynak mindig arra kell
törekednie, liogy egységes, csakis egységes irányelveken nyugodjék uz egész
népnevelés, ha tekintetbe is veszi uz
egyes érdekcsoportok éliuját, kérését,
— jól vau, — de csak addig teheti,
amig enuck teljesítése nem ellenkezik
a nemzeti állam eszméjével. Ha ezt a
kört túllépi, már hazája ellen cselekszik, hunt követ el.
A most szóban levő népiskolai
törvényjavaslat a kormány érett politikai feifogására vall. A már ismertetett elvre van alapítva, épen azért, ha

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Búcsúztató.
K hónap 6 án igen szép társaság gyűlt
össze a Kossuth-szálloda régi, sok szép napot látott nagy termében.
Képviselve volt ezen estén majdnem
minden hatóság és intézmény, mely a városban székel, kivéve az egyetlen adóhivatalt,
amelyre nein hatott a sok csábos Ígéret, a mi
az estét megelőzte.
Tisztában vagyunk vele, hogy az a hí
zonyos sok illetékkiszabás, adóbeszedés, hirói
letét s a finánctudományok ezer ága, bizonyos
mértékben fakóvá teszi az embert s igy nem
csodálkozunk, ha az adóhivatal tatjaira nem
hatott a szép zene, jó vacsora, kitünó hangulat varázsa, sőt még a szeretet, vagy pláne
a tisztelet sem.
De megnyugtatha'juk őket, hogy távolmaradásuk főként azoknak tlint Tel, kik számban tartják a megjelenteket: — a rendezőknek.
Rajtuk kivlil nzonban mindenki megjelent.
i Ebből láthatják a pénzllgyiek, mennyire nem
cselekedtek okosan Még Borsai Mór is eljött
volna Hátszegről, a mint ezt „Dr. Végh Elemér bankett főrendező" cimére küldött, s a
vacsora alatt felolvasott kedves hnngu üdvözlő
táviratában irja, hn a rendezők nem feledték
volna el meghívni; de ki gondol rá. hogy eljön, mikor az adóhivatulia1;, aláírásuk dacára,
helyből sem jöttek el.
Kezeskedünk, hogy nem azok jártak jól,
akik elmaradtak.
A bankettet jó hir előzte meg. Dr. Végh
Elemér albfrő és Ferenczi Ernő aljegyző ren-
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törvényerőre jut, a nemzeti szellem
megszilárdulása válható. Prüszkölnek
is a nemzetiségek, különösen'* az oláhok . . talán ezért — I)e már ahhoz
igazán bűnös elfogultság kell, liogy
vérbeli magyar ember e javaslat ellen
agitáljon, mint tette M o l n á r J á n o s
országgyűlési
képviselő.
— Milyen
eél, milyen érdek vezeti öt vájjon eb
ben a bűnös politikában? A katholikus?
Nem hiszem. — Hisz a püspöki kar,
amely azt velem, egy Kicsit többet
nyom a I.IIIMII. iiint ;iz apát itt es sok
kai illetékesebb a katholikus magyarság érdekeinek a megvédésére
a
javasl.i'ut tudomásul vélte, az ellen
kifogást nem emelt.
Vagy tal.in annyira önhitt. hogy
saját magát jogosítottnak érzi, liogy a
kath. egyház képviselőjeként, szószóló
jaként szerepeljen!? „Az állam én vagyok", per anulogini „az egyház én
vagyok" lelő elvek rég divatjukat multák.
Nagy fokit bűnös elfogultság vezethette Molnár .Jánost akkor, mikor
kijelentette a képviselőházban, tehát
az ország színe előtt, hogy Apponyi javaslatát nem fogadja el s ezt a merész
kijelentést tette az egyház nevelten ?!
„Csakhogy van szerencsém - úgymond
— kijelenteni, liogy az. amit elmondtam, nem csupán uz egyéni nézetem,
hanem meggyőződésein szerint az én
katholikus egyházamnak is elve." —
Nagyfokú tévedés! Mint előkelő állásn
papi ember, nagyon jól tudhuija, hogy
a katholikus egyház mindig, minden ul
kálómmal kivette részét a hazafias
küzdelemben. A nemes törekvések elé
akadályt nem gördített. Nem log gördíteni a jelenben is. Hitvány szolgulélek az, ki ismerve a javaslatot, ennek ellene mond

Ks mit kifogásol különösen az apát
ur? Fáj neki. hogy a 24.
megszo
liija a hitvallásos iskolák fennhatóságait
azon joguktól, amely szerint maguk ad
hassanak iskoláiknak tankönyveket és
tantervet. Sérelmezi a 24. § ot is, mely
megszorítja a hitvallásos iskolák fenhatóságait a fegyelmi eljárásban, ugyanis
bizonyos esetekb MI a hitvallásos iskolák
fennhatóságának tudta tlélkül és akarata
ellenére, mint a törvényjavaslat mondja,
fegyelmi ••Ijnrást indíttathat a miniszter
a felekezeti iskolák tanítói ellen és ha
u hitvallásos iskolai fennhatóság maga
járt volna el azon esetekben, annak fegyelmi íteletét felülbírálhatja, felfüggesztheti. uj fegyelmi eljárásra is utal
hatja ót. sőt ezen fegyelmi eljárást bármikor meg is szüntetheti, az ügyet a
közigazgatási bizottsághoz utalván.
Kifogásolja továbbá, hogy a javaslat ;iz államsegély fejében rekompenzáció! kövelel es e tekintetben utal
Angliára, hol nem kívánnak semmiféle
jogfeladást az ö segélyük ellenében.
l'gy látszik Molnár ur nem isineri.
vagy nem akarja ismerni a javaslat intencióját. Ezt még megengedjük, de
akkor ne legyen annyira merész, liogy
a saját felfogását e kérdésben azonosítsa a katholikus egyház felfogásával.
A törvényjavaslat direkt a nemzetiségek részéről eddig tapasztalt szwntelén kijátszások és túlkapások elfojtá
sát célozza, ez pedig oly felfogott érdekét képezi az aliamnak, hogy e leié
más kérdést nem szabad helyezni senkinek. Minden józanul gondolkodó em
bor, kinek Öntudatában él az egységes
nemzeti állam eszméje, ezt az egyedül
helyes álláspontot osztja.
E kérdés Megoldásánál nem lehel
hivatkozni Angiiara. nem inert ott ege-

szén mások a viszonyok, mint minálunk,
már pedig azt ne feledjük egy pillanatra sem, liogy a jogszabály megalkotásánál mindig az adott viszonyokra kell
tekiutettel leuni.
B. A.

dezők gondoskodtak róla. hogy legjobb barátjuk : Veress Árpád biicsuzását külsőségekben
is felejthetetlenné tegyek.
Csak egy hiányzott: a virág: erről bizony
elfeledkeztek a derék urak
No de e miatt legfeljebb az ünnepelt
búsulhatott: mert nem volt hova l ejtenie egészségtől duzzadó piros arcát az alatt a sok dicseret alatt, amivel elhalmoztak: no meg a
a Dr. Végh Elemér szellemes felköszöntojetol
is, mely viselt dolgairól irgalmatlanul lerántotta a leplet. Nem is hisszük, liogy nem készakarvn maradt el a virág.
De a szeretet, baráh-ág és tiszt'ilet hervadhatatlan koszorúja annál dúsabb volt.
Olyan volt ez az este. mint az ó lelke.
Egyszerű, nemes és üde. A jó kedv fesztelen,
do nem csapongó. Szerény de érzéssel tele.
Legelőször hivatalfónöke, (iyalokay Sándor törvényszéki elnök köszöntötte fel.
Magas szárnyalású beszéde mindnyájunk lelkében igaz visszhangra talált.
Kétszer érte kitiinetés az ó aránylag
rövid elnöksége alatt Veres Árpád barátunkat,
melyben neki bizonyára nagy része van s igy
a vasszorgalmu munkásságnak a legilletékesebb helyről nyújtott elismerés nem üres frázis, hanem valóság.
Ez az őszinteség jellemezte a többi szónokok toasztját is.
Dr. Fejér Antal ügyvéd az ügyvédek
nevében helyenkint találó humorral búcsúztatta nz ünnepeltet; utána a törvényszéki és
járásbirósági jegyzői kar nevében Karda Béla
mondott szellemes beszédet; mig végül dr.
Sándor Gábor talpraesett beszédben méltatta
az Ünnepelt érdemeit.

A hivatalos szónoklatok után az ünnepelt emelkedett szállásra s oly szép szavakban
köszönte meg az ünneplést, liogy szavai illan
a megjelentek még inkább elhalmoztak szeretetük es őszinte ragaszkodasuk jeleivel.
A szónokok lelkes szavai felvillanyozták
az egesz tarsaságot; a jó kedv. a lelkesedés
általános lett.
Ekkor sokan dr. Végh Klemért kívánták
hallani, aki csak nehezen, perceken át zugó
..halljuk" kiállások után szánta r.i magát a
szólásra: de végül mégis engedett a közkivánságnak s az ö ismeretes szellemes, találó humorával állandó derültségben tartott mindenkit.
Árpád barátunk viselt dolgait mutatta
be eleven sziliekkel, mindig föllelve, ami humoros. ami nevettető s a tréfa csaitanósságáért felcicomázva, természetesen a képzelet
színes virágaival. Előkerültek mindazok a
csalafintaságok, aintk eddig esak a beavatottak elótt voltak ismeretesek s ami nélkül barátunk egyénisége nem volna tökéletes.
Éppen az bizonyítja legjobban a mi barátunk népszerűségét, az iránta érzett rokonszenvet és szeretetet, hogy e/á'k az apró tör
téuetkék már-már általánosakká lesznek.
Végh biró szavai én a nyomán felharsant
taps, és zugó éljen, zárták be a beszédek sorát.
Átvette birodalmát a jó kedv, melynek
fokozására Kozák Dávidka jeles zenekara
igen alkalmasnak bizonyult.
Közkívánatra egyesek dalokat adtak elő.. .
Szóval emelkedett hangulatban folyt tovább
a mulatság a nélkül, hogy bármi zavarta volna.
Éjfél már régen elmúlt, mikor az öregebb
urak hazaiuenésre gondoltak : de a mulatósabb
része — köztük természetesen az ünnepelt is

— még olt maradiak, ók már csak világosban
akarlak hazamenni. Akadtak azonban olyanok
is. akik megvárták a következő sötétséget is.
N-in szabad eircleilke<nünk Jakab Ödön
konyhájáról sem, amely a hagyományos szokáshoz híven, ez este is kitett magáért.
*
Eddig tudósítónk.
Veress Árpa'l bucsu/.óján nekünk Is van
i'gy pár szavunk, mint hírlapnak.
Őszintén sajnáljuk távozását. Helyét nehéz lesz pótolni nemcsak azért, mert szorgalma határtalan volt. mert mindenki iránt előzékenységet tanúsító .t. hanem mert minden
utógoíidoíat nélkül igazán jó szívű volt.
Pedig ma oly kevesen vannak, akik önzés nélkül tesznek jót.
(") nem törődött azzal, liogy lesz-e haszna
szolgálataiból; jól esett neki jót tennie; magában a jó tettben lelte ó i gaz érdemet. Szívesen segített megszorult barátain, amint tudott és sohasem csüggedt, ha néha ezért hálátlansággal is fizettek.
Képtelen volt haragudni, g\ ülölni. Benne
csak jó érzés lakozott. Társaságát éppen ezért
sziveseu kerestük fel s ha elmegy, hiányát
érezzük.
Nagy dolgokat nem müveit, de azt a
muuknkört, hova hivatása rendelte a legnagyobb lelkiismeretességgel töltötte be.
Őszintén csatlakozunk a nem hivatalos
szónok abbeli kívánságához, hogy az Isten uj
helyén is adjon neki annyi jó barátot, mint a
mennyi itt volt és szeressék öt abbad a másik Szeredában is ugy, mint a hogy itt szerettük —
Dr.

A gimnázium áthelyezésének
kérdéséhez.
Mult számunkban hírt adtunk olvasóinknak, hogy a csiksomlyói főgimnázium áthelyezésének ügye ismét zsákutcába jutott.
A csikmvgyei közvélemény, mely az Ugy
iránt erileklódik, értlietó felháborodással fogadta ezt a hírt.
Mert ez a kérdés ma már tóbb annál, a
Iliinek a rúm. kalli. status vezetői feltüntetni
szeretnék. Nemcsak az ifjúság jó, helyes nevelése, hanem pénzkérdés is az.
Nem lesz érdektelen tehát, ha rámutatunk az okra, mellyel a státus az ügyet ujabban is elodázta
Ismeretes ugyanis, liogy az állam a főgimnázium felépítésére 230 ezer koronát engedélyezett
A status mérnöke azonban kisütötte, hogy
ezzel az összeggel nem lehet egy moderu főgimnáziumot felepileni, hanem majd kétszer
ekkora összeg s/.iikséges arra.
A státus igazgató-tanácsa tehát, mert
most a többlet hordozására nincs kellő fedezel e, a kérdést elodázta akkorra, mikor pénze
lesz, vagyis egy oly időpontra, amely Isten tudja
mikor fog bekövetkezni.
Hát ehhez a kérdéshez nekünk is volna
szavunk.
Végre is 50—1*1 csíkszeredai családra
igen életbe vágó kérdés, liogy tíaiknak SomIvóra kell-e kimenniök, vagy itt helyben megtalálhatják az oktatást és ilyen iudokolatlan
halogatást nem fogatihatnak megnyugvással.
Mi annak az urnák a költségvetését nem
tartjuk olyannak., amelyet bekötött szemmel
elfogadhatnánk () vegre is a státus alkalmazottja. már pedig vagy tiz évi tapasztalat megtanított arra, hogy a státus az áthelyezés ügyét
minden tőle telhető módon akadályozta, huztalialas.tolta.

Tavaszi és nyári idény uj donságai nagy választékban, a legolcsóbb árban szerezhetők be.
,-.,0
Teljes tisztelettel: Nuridsány Márton.

— N ő i és Mi divat áruház.
(A Hntter szállodával vemben.)
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27. Mikó Bálint birtokos, nyug. főispán,
Zsögöd, 670 k. 85 f.
28. Dr. Fodor Antal kir. közjegyző,
Csíkszereda, 669 k. 32 f. (ügyvédi oklevél).
29. Gál József takvrékpénztári igazgató, Csíkszereda, 646 k. 41 f.
30. Dr. Csiky József ügyvéd, Csíkszereda, 644 k. 80 f. (agyvédi oklevél).
31. Száva Lukács kereskedő, GyergyóSzentmiklós, 641 k, 35 f.
32. Balázs Dénes községi jegyző, Taplocza, 637 k. 82 f.
33. Pap Domokos kir. főmérnök, CsikSzereda, 605 k. 32 f.
34. Krausz Mihály kereskedő, Szentdomokos, 603 k. 1 f.
35. Lázár Miklós birtokos, megyei aljegyző, Taplocza, 593 k.
36. Dr. Szántó Samu agyvéd, Csíkszereda, 581 k. 78 f. (ügyvédi oklevél).
37. Ferenczy Károly föesperes, Gy.Szentmiklós, 568 k. 66 1. (lelkészi oklevél).
38. Haim Simon kereskedő, GyergyóTölgyes, 567 k. 70 f.
39. Márton Lajos birtokos, GyergyóSzentmiklós, 565 k. 62 f.
40. Wenetiáner Mór fakereskedö, Gyimcs-Középlok 562 k. 82 f.
41. Dr. Fejér Antal birtokos és ügyvéd, Csíkszereda, 543 k. 4 f.
42. Dr. Szathmáry István gyógyszerész,
Gyergyó-Ditró 533 k. 21 f.
43. Pál Sándor hentes, Gycrgyó-Szentmiklós, 532 k. 67 f.
44. Száva Kristóf kereskedő, Szépviz,
528 k. 32 f.
45. Eránosz Bodán gyógyszerész, Gy.Szentmiklós, 520 k. 90 f. (gyógyszerészi
oklevél).
46. Szebeni Péter kereskedő, Szépviz,
518 k. 88 f.
47. Zsigmond István korcsmáros, Dánfalva, 514 k. 19 f.
48. Dr. Filep Sándor orvos, Csíkszereda, 488 k. (orvosi oklevél).
49. Nagy Gyula kereskedő, Csíkszereda,
484 k. 84 f. (kamarai kültag).
50. Dr. Bocskor Béla vármegyei tiszti
Ogyész, Csíkszereda, 478 k. 10 f. (ügyvédi
oklevél).
51. Fejér Miklós kereskedő, Szépviz,
476 k. 46 f.
52. Lázár János kereskedő, GyergyóSzentmiklós, 473 k. 72 f.
53. Fried Samu fakereskedö, Csíkszereda, 471 k. 20 f.
54. Gözsy Árpád gyógyszerész, Csíkszereda, 471 k. 14 f. (gyógyszerészi oklevél).
55. Karácsony János kereskedő, Gy.Szentmiklós 469 k. 79 f.
56. Gecző Béla kir. törvényszéki biró,
Csíkszereda, 464 k. 92 f. (bírói oklevél).
Cslkvinncgye legtöbb adótflzetó törvény57. Kölönte László kereskedő, Kászonhatósági bizottsági taglalnak 1907-lk évre Ujfalu, 464 k. 7 f.
58. Jakabffy B. Miklós, kereskedő,
összeállított névjegyzéke.
Gyergyó-Alfalu 455 k. 31 f.
1. Mélik István birtokos és kereskedő,
59. Pál Gábor gimn. igazgató, VárdotGyergyóremete, 6358 k. 62 f.
falva, 452 k. 70 f. (tanári oklevél).
2. Kopacz Lukács kereskedő, Gyergyó60. Szopos Elek kereskedő, Szereda,
Szenímiklós, 2661 k. 42 f.
447 k. 29 f.
3. Smilovics Zelig kereskedő, Holló,
61. Fejér János kereskedő, Szépviz.
2168 k. 46 f.
446 k. 50 .f.
4. Czíffra Mihály kereskedő, Gyergyó62. Élthes Zsigmond agyvéd, CsíkSzentmiklós, 2027 k.
szereda 442 k. 59 f.
5. Roth Mihály birtokos, Gyergyóalfalu,
63. Dr. Nagy Béni üvyvéd, Csík1721 k. 60 f.
szereda, 440 k. 74 f.
6. Schwarcz Mihály Dávid kereskedő,
64. Lánczet Jankó kereskedő, GyergyóGyergyótölgyes, 1597 k. 95 f.
Békás, 436 k. 72 f.
7. Szacsvai Imre kir. járásbiró, Csík65. Meskó Jakab kereskedő, Madészereda, 1258 k. 64 f. (bírói oklevél).
falva, 432 k. 2 f.
8. Ágoston Ágoston kereskedő, Gyergyó66. Urmánczy János birtokos MarosCsomafalva, 1221 k. 26 f.
Hévviz, 431 k. 27 k.
9. Vákár Lukács kereskedő, Gyergyó67. Jánosi János kereskedő, GyergyóSzentmiklós, 1189 k.
Újfalu 430 k. 26 f.
10. Roth István kereskedő, Gyergyó68. Avéd János kereskedő, GyergyóAlfalu, 982 k. 78 f.
Alfalu 428 k. 51 f.
11. Kovács Lajos kir. közjegyző Gy.69. Szemeriai István háztulajdonos,
Szentmiklős, 940 k. 20 I. (Qgyvédi oklevél).
Brassó, 427 k.
12. Smilovics Iczig kereskedő, Bélbor,
70. Janovics József kereskedő, Csík939 k. 67 I.
szereda, 425 k. 60 f.
13. Strul Smil kereskedő, Gyeigyó71. Dr. Erős Vilmos agyvéd, CsíkTölgyes 901 k. 55 f.
szereda, 425 k. 46 f. (ügyvédi oklevél).
14. Strul Móricz kereskedő, Gyergyó72. Zakariás Manó Ügyvéd, Csíkszereda,
Tölgyes, 896 k. 40 i.
419 k. 2 f. (ügyvédi oklevél).
15. Dobál Gergely kereskedő Gyimes73. Dr. Adi Endre agyvéd, Csik-SzentFelsölok, 895 k. 15 f.
418 k. 16 f. (agyvédi oklevél).
16. Friedlander Lajos kereskedő, Csik- Márton,
74. Csiky Dénes ügyvéd, GyergyóSzentmihály, 881 k. 20 f.
Szentmiklós, 418 k. 10 f. (ügyvédi oklevél).
17. Farkas Lázár kereskedő, Csik75. Kiss Sándor építész, GyergyóSzereda, 852 k. 15 I.
Szentmiklós, 414 k. 16 f.
18. Gergely Andor kir. járásbiró, Gy.76. Dr. Nóvák Albert ügyvéd GyergyóSzentmiklós, 822 k. 50 I. (bírói oklevél).
Szentmiklós, 407 k. 80 f.
19. Dr. Tiltscher Ede agyvéd, Gytrgyó77. Takó János plébános, GyergyóSzentmiklós, 812 k. 74 f. (agyvédi oklevél).
Ditró, 397 k. 46 f. (lelkészi oklevél).
20. Rács Béla kereskedő, Kardalva,
78. Nagy János Balánka kereskedő,
772 k. 30 f.
Gyimesbakk, 394 k. 12 fillér.
21. Jánosi Márton kereskedő, Gyergyó79. Csedö István ügyvéd, Csíkszereda,
Csomafalva, 755 k.
382 k. 86 f. (ügyvédi oklevél).
22. Korodi Mihály lelkész, Csikszent80. Dr. Tauber József ügyvéd, Csikmiklós, 743 k. 90 f. (lelkészi oklevél).
Szereda, 380 k. 94 f. (ügyvédi oklevél).
23. Becze Antal birtokos, nyug. alispán,
81. Jakab Ödön vendéglős, Csíkszereda,
Csíkszereda. 725 k. 26 f. (agyvédi oklevél).
376 k. 60 f.
24. Vákir László kereskedő, Gyergyó82. András Lajos birtokos, KászonSzentmiklós, 720 k. 23 f.
Feltiz, 374 k. 58 f.
25. Meiza Vilmos kereskedő, Gyergyó83. Dr. Daradics Félix ügyvéd, CsíkSzentmiklós, 680 k. 90 f.
szereda, 373 k. 92 f. (ügyvédi oklevél).
26. Bogdin István takarékénztári igaz84. Sándor Gergely birtokos, Csikgató, Gyergyó-Szentmiklós, 678 k. 19 f.
Szentimre 368 k. 14 f.

Más helyen pazar fénnyel gimnáziumokat
emelt; Marosvásárhely, Kézdivásárbely, Gyulafehérvár kedves gyermekei voltak, mi azonban
mostohák vagyunk, akik nem érdemelnek csak
korbácsot Azoknak volt pénz szép paloták
emelésére, mely egészben a státus vagyonából telt ki, Deklink annyi jóindulat sem jutott,
hogy az áthelyezést szorgalmazza, esetleg pár
ezerrel megtoldja.
Ilyen körülmények között hinnünk kell,
bogy annak a tervnek készítőjét szintén haBOOIÓ intenciók vezették és éppen azért nem
tudunk azon megnyugodni; végre is egy ember; kivált ha olyanról van sző, aki ami viszonyainkat, építési árainkat aligha isn:eri.
Vájjon, mit gondolnak a státus vezetői,
talán 5, 10, vagy több év múlva olcsóbbak
lesznek-e az épitési árak? S milyen következtetést vonjunk mi a jövőre nézve, hogy mikor
fog a vármegye jogos érdeke kielégítést
nyerni ?
Hiszen ez a vármegye elment az áldozat
készségnek legmesszebb menő határáig.
Hátba egyik uapon meggondolja a vármegye és az Úlam a dolgot s eddig bőkezű
ajánlatait visszavonja?
Végre is mai nap a nemcsak tudománybői él az ember.
Az egyéni érvényesülésnek sokszor a tudományos ismereteknél is hatalmasabb eszköze
a társadalmi rutinirts ág; ezt pedig Csiksomlyón
ifjaink legkevésbbé sem tudják elsajatitniii.
Nem fog az áthelyezés által a valláserkölcsi nevelés sem szenvedni, mert a téli
hónapokban amúgy is csak Ünnep napokon lebet templomba járni.
De a Szeredából kijáró 60 —70 ifjúnak
bármilyen időben ki kell mennie mindennap
Somlyóra. Vag}' ezek sorsa Hckubu » státus
előtt?
Hiszen a szeredai tanulók idejének javaiészét felemészti a sok sétálás. Elfáradtan
a fiatal szervezet nem tud tanulni.
A valláserkölcsi élet fentartására tessék
egy kápolnát építeni; ez jobban megfelel a
célnak.
Szóval a státus huza-vonáját semmivel
sem tartjuk megokoltnuk.
Kérve kérjUk az illetékes köröket, ne
gördítsenek többé akadályt az építés megkezdése elé.
Mi is vagyunk olyan jó fiai az egyháznak, mint bármelyik más vármegye; a státus
vagyonához van annyi jogunk, mint másoknak.
Ha örökös mellőzés az osztályrészünk,
ne csodálkozzanak, ha a közvélemény elfordul azoktól az intézményektől, melyeket eddig tisztelt és becsUlt.

L A P O K
85. Zakariás K. Antal kereskedő, Szépviz, 365 k. 27 f.
86. Kovács Lajos kir. törvényszéki
biró, Csik-Szereda, 360 k. 56. f. (bírói oki.)
87. Száva István kereskedő, Ditró, 366
k. 34 k.
88. Dr. Fejér Mihály ügyvéd, GyergyóSzentmiklós, 358 k. 16 f. (ügyvédi oklevél).
89. Dr. Györgypál Domokos országgy.
képviselő, Csíkszereda, 334 k. 92 f. (ügyvédi oklevél).
90. Dr. Harmat Leo jár. orvos, Csíkszereda, 350 k. 20 f. (orvosi oklevél).
91. Mánya Kristóf birtokos, Rákos,
350 k. 8 f.
92. Incze Domokos plébános, CsikSzentgyörgy, 343 k. 22 f.
93. Dájbukát D. Antal birtokos, Szépviz, 431 k. 83 f.
94. Dr. Czikó István ügyvéd, GyergyóSzentmiklós 341 k. 24 1. (ügyvédi oklevél).
95. Dobrián István kereskedő, GyergyóUjfalu 341 k. 7f.
96. Böjthy Endre nyug. árvaszéki elnök Csíkszereda, 340 k. 20 f. (bírói oki.)
97. Eisig Jakab kereskedő, Borszék,
335 k. 50 f.
98. Szebeni Gerő kir. albiró, GyergyóSzentmiklós, 334 k. 6 f. (bírói oklevél.)
99. Száva Lukács birtokos, Taplocza,
334 k. 2 f.
100. Török Ferencz országgyűlési képviselő, Gyergyó-Csomafalva, 330 k. 12 f.
(lelkészi oklevél).
101. Wellman Géza szolgabíró, Gy.Szentmiklós, 329 k. 14 f.
102. lfj. Antal István birtokos, GyergyóTekeröpatak, 318 k. 21 f.
103. Lázár Péter kereskedő, GyergyóSzentmiklós, 318 k. 20 f.
104. Smil Simon kereskedő, GyergyóTölgyes, 317 k. 96 f.
105. Dájbukát Zakariás kereskedő, Gyimes-Felsölok, 316 k. 5 f.
106. Zakariás Jakab kereskedő, Szépviz, 315 k. 62 f.
107. Dr. Nagy Jenő ügyvéd, CsikSzentmárton, 313 k. 96. f. (ügyvédi oklevél).
108. lfj. Zakariás Izsák birtokos, Szépviz, 308 k. 95 f.
109. Görög Joachim plébános, GyergyóSzentmiklós, 306 k. 30 f. (lelkészi oklevél).
110. Báró Bánffy Albert háztulajdonos, Tusnád, 306 k. 4 f.
111. Bocsánczy János kereskedő, Gy.Szentmiklós, 303 k. 38 f.
112. Száva Kristóf birtokos, Madaras,
299 k. 59 k.
113. Pál József birtokos, GyergyóSzentmiklós 298 k. 96 f.
114. Dr. Gergely Elek ügyvéd, Gy.Szentmiklós, 296 k. 56 k. (ügyvédi oklevél).
115. Deák György kereskedő, Szépviz, 293 k. 27 f.
116. Zakariás L. Antal kereskedő, Szépviz, 292 k. 32 f.
117. Cziffra Vaszi Jánosné birtokos,
Gyergyó-Szárhegy, 290 k. 61 f.
Póttagok:
1. Albert Balázs kereskedő, Csíkszereda, 289 k. 86 f.
2. Keresztes István kereskedő, Ditró,
288 k. 93 f.
3. Jakab Lajos plébános, Csik-SzentMihály, 288 k. 48 f. (lelkészi oklevél).
4. Lukács Antal kereskedő, GyergyóAlfalu 286 k. 11 f.
5. Helvig G. János, — Csíkszereda,
285 k. 65 f.

16 Mám.
— Eljegyzés. Weigel Kerencz kereskedő segéd e bó 1-én tartotta eljegyzését
Müller Juliska kisasszonnyal.
— Sajtóhiba. Lapunk utolsó számában
megjeleut „Felolvasó estély" cimü hirbe sajtóhiba
csúszott be. Ugyanis a felolvasó estély nem e hó
24-én, hanem 21-én vasárnap lesz.

— Belügyminiszter a hazardjaték
ellen. Tudvalevő dolog, hogy a társaskörök s
mindenféle másnévre hallgató egyesületek hivatalos
helyiségei szolgálnak leginkább arra, bogy e2eken
a helyeken űzzék n legfajultabb hazardjátékokat.
több fővárosi és vi léki egyesület eUen e miatt
feljelentés is tétetett a belügyminiszterhez, a ki
szintén tarthatulanuuk mondja ezen állapotokat s
legközelebb rendeletet fog kiadni a törvényhatóságokhoz, melyekben u rendőrségek ellenőrzési kötelességét kiterjeszti az egyesületekre, társaskörökre
és kaszinókra is. Ezen intézkedés sok család háláját és sok, a züllés felé induló egyénnek aţbecsttletes, munkás társadalom részére való visszaadását
fogja eredményezni..

— Névmagyarosítás. Deutsch József
„Vigadó"-szálloda főpincére vezetéknevét Szentmiklósim változtatta

— Értesítés. A Gazdasági Egyesület
tagjait értesítjük, liogy a takarmány vetőmagvak kiosztása kezdetét vette s azok naponta
a délelőtti órákban a jelentkezőknek az ár lefizetése mellett az egyesületi irodában (Vármegyeház i kedvezményes áron adatnak ki. A
lóheremag klgramja 1 kor. 50 fill., a lucerna
1 korona 40 tillér, a takarmányrépa (ekkendorfi) HOfi'lér, rigai eredeti lenvetőmag literje
20 tillér. Kizárólag csak legelsórendő, államilag ólonifcárolt magvak kerülnek kiosztásra.
Egy-egy tagnak lenfennebb 10—10 klgr. adható ki, azonban indokolt esetben egyes tagok
gazdasági szükségletük mérvéhez képest e
mennyiségnél többet is kaphatnak. Előleges
bejelentés levelezőlapon az Egyesületi irodához
azért szükséges, hogy a bejelentések mérvéhez képest esetleg utánrendelési tehessünk s
minden tag szükségletét lehetőleg kielégíthessük. Postáu való küldés esetén a csomagolás
és szállítási költséget a rendelő hordozza.
Csíkszereda, 1907. április 4-én. Az egyesület
titkári hivatala.
— Az 6 és 60 frtos államjegyek beváltási határideje 1907. évi augusztus ül-ike.
Ezeket az o. é. 5 és 50 frtos államjegyeket
tehát más fizetési eszközre való átváltás végett
már csak az osztrák-magyar bank budapesti
fóintézetéiiél cs a vidéki fiókintéz.teknél fogadják el beváltásra; de ezeken a helyeken
is csupán 1907. augusztus 31-ig. ez időn tul
a pénzügyminiszter ujabban közzétett rendelete szerint az államnak ez államjegyek beváltására vonatkozó kötelezettsége megszűnik.
— A kitiltott .Szabadság". Kossuth
Ferenc kereskedelmi miniszter a Clevelandban
megjelenő .Szabadság" cimü napilaptól a postai
Bzállitás jogát a magyar szent korona országai
területén megvonta. Ez a tény Amerikában
ugy látszik meglepetést keltett; amint a .Szabadságinak levélben beküldött közleményeihői látjuk. Sürgönyileg magyarázatot kért. annak okáról; tnire ezt a lakonikus választ
kapta: Habsburg ellenes közlemények. A „Szabadság" most szemére veti Kossuth Ferencnek,
hogy a Fejérváry kormány, mely alatt csakugyan rászolgált a kitiltásra, nem bántotta a
Szabadságot s most a függetlenségi párt vezére, mint miniszter vonja meg tőle a szállítási jogát; kijelenti, hogy ezután is azt az
irányt fogja követni; amit 15 év alatt követett.
— Nyilvános számadás. Alólivott a
csíkszeredai korcsolya-egyesűlet közgyűlését
folyó évi április hó 8-ik napjának délutáni 4
órájára hivtam egybe; azonban dacára hogy
KÜLÖNFÉLÉK.
két és fél órát vartam a meghivóbau meg— Magyar szerzetes uj miséje Ro- jelölt helyiségben, senki sem jelent meg; s
mában. A magyarországi szent Femiczrendiek azért, mivel nekem, mint az egyesület eddigi
egyik nagytehetségű tngju, Zadravecz István húsvét pénztárnokáiiak, a mai uappal távoznom kell,
vasárnapján mondotta első szentmiséjét a Feren- kénytelen vagyok számadásomat ez uton megczífk római főtemplomában. Mannduktora László tenui. — I. r-s pedig az 1905—1906. évi
Pnlikárp atya, az erdélyi szt ferenezreudiek volt saisonra, mivel az összehívott gyűlés meghiútartomáuyi főnöke, jelenleg Római generális defi- sulása miatt nem tudtam erről sem elszámolni,
nitor és a Ferenezreudiek nemzetközi rendfőnöki számadásom a következő: 1. pénztári maradhelyettese volt. Az uj misén jelen volf az örök- vány az elózó évről 100 koroua; 2. bevétel
város magyar gyarmata, köztük a most itt tartóz- idéuyjegyekból 350 korona; 3. napi jegyekből
kodó Cziklai Lajos is, az Országos Pázmány- 151 korona 40 fillér; az 1-3. alattiak G01
Egyesület alelnöke is családostul.
kor. 40 fillér. Kiadás volt a nyugták szerint
— Birói klnevezesek. A király Száva 398 koi. 88 fillér, készpénz maradt 202 kor.
.Tukab kovásznai járásbíróság! albiriit, a kovásznai 52 fill. - 11. 1906. és 1907. évi számadásom.
járásbírósághoz, Veress Menyhért azékelykereszturi Bevétel volt: 1. idéuyjegyekből 253 kor. 80
járáabirósógi albiriit, a azékelykereszturi kir. járás- fillér; 2. napi jegyekből 104 kor. 60 fill; öszszesen 358 kor. 40 fill. Ebből kiadás volt
bírósághoz járásbirókká nevezte ki.
nyugták szerint 273 kor. 88flll., marad jöve— Értesítés. A Csiksomlyói Jótékony St- delem 84 kor. 82 fill. Az I. alatti 202 kor.
egyletnek folyó hó lt-re kitűzött díszközgyűlése "62 fill és a II. alatti 84 kor. 82fill. összegezve,
közbejött akadályok miatt bizonytalan időre elha- a kezemen levő pénz kitesz 287 korona 34
lasztatott.
fillért, mely összeget a mai napou a csíksze— A József főheroeg sianatorlam redai takarékpénztárnál az egylet betéti könyegyesület ideiglenes bizottsága a csiki tüdő vébe elhelyeztem. A számadásokra vonatkozó
betegek segélyezésére 1907. ápril 7-ére jel- bevételi jegyzőkönyveket és a kiadásokra vozett tánccal egybekötött műkedvelői eladását natkozó nyugtákat, egyéb iratokat és az egyápril 13-án. halasztotta. Tekintettel a jóté- let vagyonát tartalmazó 2 darab 432 és 508—
koqy célra, ezúttal is szíves pártfogást kér a III. számú takarékpénztári könyveket Albeit
rendezőség.
Ödön helybeli kereskedő urnái, mint az egy— Eljegyzés. Szentkatolnai Cseh István let volt pénztárnokánái, aki az egylet llgyei
róf M i k e s u r a d a l m á n a k p é n z t á r n o k a Z a b o l á n , iránt mindig lelkesedéssel viseltetett, elismers e b V i l m o s b a n k i g a z g a t ó i d ő s e b fla e l j e g y e z t e vény mellett elhelyeztem ; nála a számadások
G á l I r é n k é t , g y e r g y ó - d i t r ó l G á l Miklós birto- bárki által megtekinthetők és ő mindezeket
k o s é s n e j e B a j k ó --Sarolta s z é p é s k e d v e s a folyó év ószéo, mikor a korcsolyázás Bportja
ismét aktuálÍB lesz 8 amikor a sportkedvelók
leányát

g

Április 10.
ismét érdeklődni fognak ai egylet iránt, mert
jeget kell csinálni és nem lehet félni attól,
hogy a gyűlésen egy ember seui jelenik meg.
gyűlést fog összehívni s az általadott betét'
könyvelőt és iratokat a közgyűlés rendelkezésére bocsátandja s akkor nekem is meg lesz
a felmentvény adva. Csíkszereda, 1907. április 9. Veres Árpád volt egyleti pénztáros.
— Halálozás. Őszinte részvéttel értesülünk, hogy Korpos Adám volt gyergyó-tölgyesi takarékpénztári pénztárnok es birtokos
1907. március 28-án, Gyergyó-Tölgyesen életének 68-ik évében elhunyt. Temetése március
30-án volt a k'jzség impozáns részvétele mellett. Halálát neje, született Kassay Zsuzsánna
gyermekei és kiterjedt rokonsága gyászolja.

— összezúzta a vonat A még

épülő félben lévő madéfalva—szentdomokosi
vonalrészen, a csikmadar.isi állomáson folyó
hó 8-án reggel Ringéi József v. natveztót,
mint a kocsikat tolatták, vagy kapcsolás közben, két kocsi annyira összenyomta, hogy
menten belehalt A vizsgáló biró a holttest
felboncxolása végett a helyszínére kiszállott
— Sorozás. Megkezdődött a felcsiki
járásokban a fősorozás; mely az egész héten
át tartaai fog. A legények énekszó mellett
vonulnak fel a sorozáshoz községeukint Majd
elválik, lessz-e a katonasorban is ilyen vi;
kedvük.
— Vízbe folt gyermek. Farkas Lajos
csíkszeredai fogházőr gyermeke tnult vasárnap
délután gondtalanul játszoilozott a Gondos
Balázs udvarán a közös udvaron lakó atyja
felügyelete alatt. Atyja röviil időre távozott,
hogy vizet hordjon, mialatt gyoiueke az u Ivaron át folyó s a tavaszi esőzéstől megáradt
patakba esett s belefúlt. Holtestét csak lietfon
reggel találták meg a Hnjnóil József háza
szegleténél. A ható-ág nyomozza, liogy terhel-e
valakit gondatlanság.

— Az 1008. evi országgyűlési kép
v i s e l ő v a l a a s t o k névjegyzékének kiigazítása
befejezést nyervén, nz egyes küldöttség! el
nökök eljárisuk eredményéről a folyó hó 8-án
megtartott központi választmányi ülésen számoltak. A központi választmany u beadott
felszólamlások tekintetbe veielevel, az l'.HM
évi állaudó névjegyzéket összeállittatja, az
összeállítás után nagyközségekben a községházánál, kisközségekben n jegyzői irodában
közszemlére kitéteti. Felhívjuk uz érdeklődők
figyelmét, hogy saját érdekükben ne muluszszák el néha-néha a községházába vagy a
jegyzői irodába betekinteni s ott személyes
meggyőződést szerezni, bogy nem hagyattak-e
ki tévedésből, ha különben jogosultak a felvételre.
— Tanonook kerestetnek. A bártfai
Maugsch-féle gyermekjátékkészitő gyárba több
tanoncot 3 évre télies ellátás mellett felvesznek. A bártfai vállalat e szakmában a legrégibb és a legfejlettebb. Oly célból, hogy a
gyermekjáték készítést meghonosítjuk, az iparkamara hajlandó Unue uda néhány fiút küldeni. Akik hajlamot érezuek jelentkezzenek a
marosvósáraelyi iparkamaránál.
— N y i l v á n o s n y u g t á z á s . Az április
hó 1-én lefolyt posta távírda altisztek és szolgák előadással egybekötött táncz mulatsága
ugy erkölcsileg mint anyagilag fényeseu sikerült. Az est alkalmával a csíkszeredai .Torony
óra- juvára befolyt összesen 368 kor. 10 fill.
abból kiadás 250 kor, tiszta maradvány 118
kor. mely a csíkszeredai takarékpéuztaruál
gyümölesözós végett letétbe helyeztett. Felül
fizettek: Herzberg Károly 50 kor., Wolf Ferencz
pt. felügyelő 5 kor. 80 fill.. Török Ferencz
országgyűlési képviselő 5 kor, Puskás Kálmán
4 kor., Magyar Hermán 4 kor.. Cseh István
4 kor., Dencs Józsel 2 kor. 80 fill. X. N. 3
kor., Klein Margit 3 kor., Turtetaub H-dén 2
kor., Dr Ujfalusy Jeaó -2 kor., Veress Elek 2
kor., Michua Rezsó 2 kor,. Nuridsány Kálmán
2 kor., Székelyhidy Sándor 2 kor. 50 «II..
Csiszér Imre árvaszéki ülnök 2 kor.. Kovács
Antal árvaszéki elnök 2 kor., Ozv. Szabó Antalné 2 kor., Muzsnainé 1 kor., Merza János
M. á. v. főnök 1 kor., Bájer Ferencz 1 kor.,
Bándy Gáborné 1 kor., Nagy Istvánné 1 kor.,
Moldován János 1 kor., Szvoboda Miklós 1 kor.,
Váncsa János 1 kor., Karda Gyula 1 kor ,
Kállay Ferencz 1 kor., Dr. Csedő András 20
fill. v sszeseu 115 kor. 30 fill. Fogadják hálás
köszönetünket a nemes cél érdekében tett jószívűségükért A csíkszeredai m. kir. posta
távírda altisztek és szolgák.
— Magyar ottbon. Elsőrangú penzió.
Családok, házaspárok és magános urak részére.
Elegánsan berendezett különbejáratu szobák.
Rézágyak, fürdők, lift. Olcsó árak. Főherceg
Sándor-Dtca 30. szám

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes* Magyar Altalános Váltó
fislet Részvénytársaság, Budapest, heti
jelentése a tAasdeforg»lomrol és a pénzpiacról.
Budapeat, 1907 ipiilis 4.

C S I K I
A tőzsdének jelenlegi kedvetlensége inkább nagymérvű üzlettelenségben mutatkozik,
mig az árfolyamok a mult hetiokhez képest
nem tüntetnek fel lényeges változásokat. A
szilárd irányzatnak, mely az ünnepek után a
tőzsde megnyitásakor mutatkozott, csakhamar
gátat vetettek a külföldi értéktőzsdékről érkezett kevéssé kielégítő hirek, és különösen ama
körülmény, hogy a franczia német jegybankoknak állománya apri'is hó végével lényegesen
gyengülvén ujabb, kamatláb felemeléseknek
veszélye látszott fenforgónuk, ami természetesen szintén hozzájárult a tőzsde kedvezőtlen
hangulatához. Megnyugtató jelenség, hogy az
európai tőzsdékkel szemben az amerikai pia
czon eléggé barátságos hangulat uralkodik.
A péuzviszonyok rendkívüli feszültségét
az ultiinószükséglet folytán az osztrák magyar
bank is érezte, a mindazonáltal az intézet mai
napon tartott fótanácsi ülésén a kamatláb felemelésének kérdése nem volt napirenden,
és ezen körülmény behatása alatt, valamint
tekintettel arra, hogy Németországból is éppen
ma a kamatlábnak enyhülését jeleztek, az árfolyamon a mai nap folyamán némileg javultak.
Az árfolyamok, miut már fentebb emiitettük. említésre méltó változásokat nem mutatnak fel. és általános az a vélemény. hog\
a pénz viszonyok javultával a tőzsdei forgalom
is a rendes mederbe fog terelődni
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van mint bennem, akkor élni fog mindig a
magyar uemzet és a hon.
Én pedig ezen sértő kifejezésükkel szemben Önöknek szivemből kívánom, hogy községük élére most került egyéniség necsak a
költészet terén szólaljon meg, költeményeivel
a nyilvánosság előtt, — amint Önök kivánák —
hanem u közigazgatás terén is közigazgatási
szakképzettségeivel, hogy községüknek minden
tekintetben előnyére s a jegyzői karnak díszére váljék.
Csikcsicsó, 1907 április hó 3
Tisztelőjük:
Tompos Károly, jegyző.

2506 907. ni. sz.

174-907. vhtó. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. törvénycikk 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
törvényszékuek 1906. évi ad. 14,109. számú
végzése következtében dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt Bóra István és t gyimesfelsóloki lakosok javára Gergely Péter és
társai gyimeefelsőloki lakosok ellen 16 kor.
70 fill. s jár. erejéig 1906. évi február hó
16-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 730 koronára becsUlt
következő ingóságok, u. m. Gergely Péternél
2 tehén é9 Ambrus Péternél 2 kanca és 1 lószekér nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 1907. évi V. 112 számú végzése
folytán 16 kor. 70 fill. tőkekövetelés, ennek
1906. évi november 27-ik napjától jóró 5 százalék kamai, '/• százalék váltódij és eddig
összesen 35 korona 37 fllléfben bíróilag
már megállapított költségek erejéig a végrehajtást szenvedett lakásán, gyimesfelsőlokon
leendő megtartására 1907- é v i ápril h ó 17-lk
n a p j á n a k d. e. 11 ó r á j a határidőül kitüzetik
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet
ígérőnek, szükség eBetéu becsáron alul is el
fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások- is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Csíkszeredán, 1907. évi március hó
28-ik napján.

Pályázati hirdetmény.

Csík vármegye központi közigazgatásánál elhalálozás folytán üresedésbe
jött kerlészszolgai, továbbá a kászon alcsiki járásban nyugdíjazás folytán
üresedésbe jött hivatalszolgai állasokra
ezennel pályázatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen állások valamelyikét elnyerni óhajtják,
liogy képzettségüket és eddigi szolgalatukat igazoló okmányokkal felszerelt
A Triesti á l t a l á n o s Biztosító Társasag iráslk'li kérvényükét hozzám az 1907.
(Aaatouraalonl Generáli)
év május l-éig annál is inkább adjak
f é. mârciu* u 21-én tartott 75-ik közgyűlésén ter- be, mert a később beérkező kérvényejesztettek be iiz 1Hl<) évi niúrli-grk.
ket nem fogom figyelembe venni.
Aliitól ritka alkalomból. hogy az intíjzct ezutlnl friiii;.lúsi'ui ik 75 éve* fordulúját lliini'pli. it tárA kertészszolga állás javadalmazás:)
sa-tág központi iguz£.itó-ága sok ovác/.ióhan részesült, 600 korona fizetős, 180 korona lukbér,
melyek a vdiig minden részéhői legszívélyesebb formái).in megnyilvánultak.
60 korona ruhaátalány, ezenkívül terAz előttünk fekvő jelenségből táljuk, liogv az mészetbeni lakás ós a gondozásra bíI90ő. december 91-éu érvényben volt életbiztosítási
Keresztes Oyula,
tőkeöss/.cp.-k H+Sl. 570, 242 korona és »> ültért tettek zott parkok nem igényelt terményei.
Iti. és uz év folvMináu bevett dijak iMtl.i2.R47 korona
kir. blr. végrehajtó.
Kzeii állásra pályázók kötelesek
és 74 fillére rúgtak Az ébrtli ztositási osztály díjtartaléka -J90.-17,4"!) koiona 1)7 üllérrel 2*2 734.14« ko- a kertészeti teendőkben való jártassárona (15 fillérrel emelkedett.
gukat is igazolni.
A tü'zhizlositási ágban, beleértve a hetfiré*os
A hivatalszolgai állás javadalma- Sz. 1204-906. raj.
és tüköiüv,
g-hiztositást a díjbevétel 15 :186.7017.14
1
korom , biztosítási öszeg után 2501)71,39.'* korona 14 zása 600 korona fizetés, 160 korona
Árverési hirdetmény.
tillér volt, miliőt 9:lo ;.()44 korona 4.') tillér viszontbiztosításra rordittatott. uiry, bogy a tiszta díjbevétel lakbér és 60 korona ruliaátalány.
Csikvártuegye
magánjavainak igazIli. l!IS,:l.il> korona 69 Hllérrc rúgott. megy Bsswghől
Csik-Szereda, 1907. évi március
U.5:;8,b9J korouu 29 tillér mint díjtartalék iniiuli-n
gatósága ezcunel közhírré teazí, bogy a
tehertől menten jövő évre vitetett át. A jőve évi-k- hó 20 án.
lien esedéku.-sé váló dijkötelezvenyck összege
vármegye közönsége tulajdonát képező
Fejér Sándor,
10I.74'I.7S7 korona »5 fillér.
Csobányos-völgyi erdőségeiben:
alisjiúji.
A szállítmány biztosítási ághan a díjbevétel 9 3
bitvtt 8.9111.24:1 Korona 47 fillért. naiv a viszont1. M. kir. főldmivelésügyí miniszter
biztosítások levonása után I.(70,249 koroua 9ü üllérre
urnák 1381—906. számú rendeletével
Adsz. 124-907. tlij
rúgott.
megadott eugedély 'alapján a Keresztes
Károkért a társaság 1906-hnn 34 650,6115 korona
kórona 37 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az
Árverési
hirdetmény.
havasnak Sulca völgyére hajló részén
előbbi években teljesített kárfizetéseket, n társ ság
393 55 kat. holdon megbecsült 41.888 m>
alapítása óta károk fejében Mll.570,945 korona és !l.)
CsiUvármegy
e
niagánjavainak
igaz
filleruyi igeu tekintélyes Összeget fizetett ki.
gömbölyű
lucfenyő haszonfa éa 24134
gatósága
ezennel
közhírré
teszi,
liogy
:l
A nyereiép tartalékok küzdi, melyek összesen
25.014,452 korona 75 fillérre rúgnak, különösen kieme- a vármegye magántulajdonát képező m gömbölyű bükk, mii- és tűzifa 221507
leiidők: az alapszabály szerint nyereségtartalék, mely
korona, azaz kettószázhuszonegyezeröt5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyam- „Uz"- és „Veresvizvülgyi'' erdősegei
ingadozására alakított tartalék, mely a .1.7211.ii"4 ko- ben m. kir. főldmivelésügyí miniszter százhét korona.
rona 17 tillér külön tartalékkal együtt 17.01:1,704 ko2. M kir. főldmivelésügyí miniszter
számú rendeletérona 71 fillérre emelkedett, továbbá felemelitendő a urnák 24,332 — 1903.
160,000 korouára rugó kétes követelések lurlulékaés vel megadott engedély alapján 3203 04 urnák 50665—900. szátnu rendeletével
as az ingaltlan tartalék, melv az Idei átutalással
1 ie,i;a7 korona 54 Miértté» ki. Kzeken kivfll fenn- kut. holdon megbecsült 380.723 ni' göm- jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemáll még egy 1,471,110 korona 50 fillért kitevő tar- bölyű luczfeiiyő, 75,913 in" gömbölyű terv szerint kihasználásra esedékes a
talék, melynek az a rendeltetése, bogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését jegenyefenyő, 11,133 m* gömbölyű er- Csobányos völgyére hajló „Bogársarok'
kiegyenlítse.
dei fenyő huszonfa, valamint 202,194 erdőrés/.3 47 25 kut holdján megbecsült
A társaság üsszis tartalékjai és alapjai, melyek m' gömbölyű bükk liaszonfa és tűzifa 71S7 tn gömbölyű luc/.fenyő liaszonfa
elsöragu értékekben vaunak elhelyezve, uz idei átutalásuk folytán 270 052,078 kvrona 04 fillérről kettömillióiiyolcszázliuszezer (2.820,00i>) és 2835 in' gömbölyű bükk, mű- ós
292 9711. \)i korona 7li fillérre emelkcdiek, inelyi'k korona kikiáltási árban 1907. evi ju- tűzifa 37069 korona, azaz harminchétkövetkezőképen vannak elhelyezve-.
nius hó 24-én délelőtt 10 órakor ezer hatvankilenc korona kikiáltási ár1. Ingetlanok és jelzálog követelések 51 5:10,9!*) k. 74 I.
a megyei niagánjavuk igazgatósága iro ban 1007. évi junius Jió 10-én,
2. Eletbutosilási kötelezvényekre
adott kölcsönök
t2.'i!M,292 . ím , dájában (csikszereda, vármegyeház) meg- delelött 9 órakor, a megyei magán9. Letéteményezctt értékpapírokra
adott kölcsönök
. 2.'28,409 , BO r tartandó nyilvános árverésen szó- és zárt javak igazgatósága irodájában megtar4 Értékpapírok .
201.268,284 r 28 „ írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet tandó nyilvános árverésen, azó-éa zárt
5. Tárca váltók
«04,481 „ 84 r
írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet
li. A részzéuyes^k biztosított adóslevelei 7:i5o,< 00 T — „ ígérőnek el fog adatni.
7. Boukokuál levő rendelkezésre álló
ígérőnek el fog adatni.
Az
egykoronás
bélyeggel
ellátott
követelések, készpénz és az intézet követelései, a hitelezők köveírásbeli zárt ajánlatok szintén 10 szá
A két erdőrész fatömege különteléseinek levenával
7..'M7.I89 . 14 .
zalék bánatpénzzel, vagy megfelelő külön (og árverés alá bocsátatni, de
összesen 292 »79,592 korona 7fc lill. ovudékképes értékpapírral látandók el
írásbeli ajánlat együtt, az ajánlati ár
Ezen értékekből 60.5 iníllió korona magyar érté- és abban kijelentendök, hogy ujánlatot külön-külön való megtétele mellett is
kekre esik.
tevő uz árverési éa szerződési feltéte- benyújtható.
leket ismeri és uzokuak magát aláveti.
A kikiáltási ár 10°/«-a bánatpénzNYILTTÉR.
Utóajáulatok vagy bárminemű címen képpen az át verezést megelőzőleg az
(E rovatban közlötte!;ért ncai felelős u szerkesztő). utólag teendő ajánlatok és ajándékok ezt vezető bizottsághoz lefizetendő.
Tamás András k. biró és Olti Péter pénz- nem fogadtatnak el, valamint az erdő
Az 1 koronás bélyeggel ellátott
fatömege kikiáltási áron alul eladatni Írásbeli zárt ajánlatok szintén 10'/o bátárnok és h. biró uraknak
nem
fog.
Madéfalva.
natpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes
Az árverési feltételek és a becs- értékpapírral látandó el és abban kijeA „Csiki Lapok' 13-ik számában folyó
évi március 18-iki kelettel „jegyző választás" lésre vonatkozó közelebbi adatok Csik- lentendő, liogy ajánlattevő az árveréai
cím alatt örömüket nyilvánították ama kifeje- vármegye magánjavai igazgatóságánál és szerződési feltételeket ismeri és azokzésükkel, hogy .valóban o agy
nyereségnek a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
nak magát aláveti. Utóajánlatok nem
mondható, bogy most olyan egyéniség keCsikvártuegye magánjavainak igaz- fogadtatnak el, valamint az erdő fatörül a község élére, a kiben kifejezésre is
gatósága.
jut a magyar érzés'.
mege becsértéken alul eladatni nem fog.
Csíkszereda, 1907. évi március ^
Ezen kifejezésük rám sértőleg hat s azt
Az árveréai feltételek éa a becshiszem, hogy a még engemet és működésemet hó 30 án.
lésre vonatkozó közelebbi adatok CsikDr. Csiky József, vármegye magánjavainak igazgatóságáeddig ismert kartársaimra is; mivel ezen kifejezésükkel, melyet Önöknek valaki vagy rossz 1—3
igazgató.
nál a hivatalos órák alatt megtekintakaratnlag tolmácsolt vagy megfontolatlan írhetők.
tak, annyit mondanak, hogy községük éléu eddig állott jegyzőjük, — aki majdnem 13 éven
keresztül én valék — nem volt magyar érzésU ooooooooooooooooooooooooo Caikvármegye magánjavainak
igazgatósága.
ember.
Ha eme 13 éven keresztül nem volt alCsikazereda, 1907. évi április 4-én.

A töasdeforgalom a lefolyt héten, tekintettel a húsvéti Ünnepekre, nagyon csendes mederben lolyt le, és a külföldi tőzsdék ingadozó irányzatával párhuzamoson a budapesti kalmuk megtudni, most tudják meg, hogy matőzsdén is hullámzásnak voltak az árfolyamok gyar ember voltam mindig és az is vagyok s
alávetve.
maradok s ba mindenkiben oly magyar érzés

Eladó

6 0 regi, k csinos tnlsejü
= = ^ = olcsó árban.
Hol? M e g t u d h a t ó

zongora

=

e lapkiadó-hivatalban.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOO

Dr. OBiky József,
1—3

igazgató.
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete.

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.

llliiH|Hlfllnim tivujt :HMI koronától kezdőd'1!»* 1V-I évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések e'leneben lll-lól tiö évig terjedő időre
4' , alapkamaton. Magasabb kamatú előző kiilesóniiket konvertál. Mimién
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámitol Itat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól napi,' 4" „ kai kain itoztat es azokat rendszerint
felmondás nélkül tizeli vissza.
Előleget ad értékpapírokra es betarolt arukra
Folyóuámlai hitelt nyujt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- es pénzváltó üdét minden ágával.
vasárul es
eladértékpapírokat,
a legméltányosabb áron
sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

Betét állomáuy
Értékpapír késilet
Tartalékalap
Alaptőke

negiakarltoll

korona.
kornna.
korona.
korona.

Itizlon elliel.yemíae.

"> - (>" o os féleves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélktll

•

Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletek-

Oszlâlysorsjeoel; ioeiáiusitó helye.

•

kii>t''ihlle.
Klvallal töisdei megbiiasokat e ! átutalásokat bármely piacra Az intézel
képviseli az ország legrégibb es b-. nagyobb ,.Tries ti altnlanos biitosito társaSágot" és eszközöl tiizz-. iiveg . je;l bein".-. <*I*• tbaleset l.izln-itaMikat.

•.^

bel-

ifikék

egy millió
350 000
85.000
200.000

Kölcsönöket nyujt váltókra, hosszú lejáratú köelezvétiyekre. tisztán

ben. vagy teljes egészehen bármikor visszafizetheti a lökét, anélkül,
liogy e eimen lunni néven nevezhet» ut.-iullzetésre volna köteles.
Más intezeteknél fennálló adosságokat ;» fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyujt: értékpapírokra, sorsjegyekre
egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágiival.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Elad sorsjegyeket csekély havi ívs/leitizet.-sre (az els. részb-t lefizet
után ^nyeremény már a vevőt ilb-ti.i
l ' t a l v á l i v o k es h i t e l l e v e l e k

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

Uj persely-betét rendszer. =====

Szelvény beváltás.
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Bevált idegen penzeket.
Folyószámla hitelt nyujt.

oo " "

Elvallal megbízásokat es pénzbeszedéseket a helybeli piacra

Hivatalos helyiségéi: sajat házaban, mindennap délelőtt 8 órától
iiutva vannak.

Triesti Általános Biztosító Társaság
I A s s i c u n i z i o i i i (iciKTiili|
H a d a p e e t , T.» D o r o t t j q - u t e a 10, v Z í m .
A „Közgazdaság" rovatban közöljük

.Triesti Általános Biztosító Társaság'

a l e M p M , leiazáaplit) és lepégl biztosító intézetünk
mérlegének löbb számadatait. Teljes Oierleggel a társaság min-

denkinek, aki e célból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.
Az intézet ellopni: elet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, ji
betöréses-lopás- és harangtörés ós repedés elleni biztosításukat. ™
Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a .Magyar jég- es viszontbiztosító r.-t.", valamint baleset ellni biztosításokat az ,Első
o. általános baleset ellen biztosító társaság" számára.
A csíkszeredai ügynökség;
Marosvásárhelyi

Agrár Takan-kptMizlar

liokinti-zctt

iliB^papici«afiaiicaBiiDi| 'bIIíbIIi sţiEifjgii ciiEipnMciiEinaiBlBlBI i^íb7^ipíibiííhÍ@
KOIíGTEKlfEK
a haj m o s á s á h o z esak is egyedül a

PETROL-SZAPPAN
ajáulatos. Ara 1 korona.

Hajhullás esetén Petrol-hajszesz.
Egy ftveg ára "i korona.
Legjobb fogápoló C T A M A T I M
és szépitöszer a O 1 Vffll A l 1 l l .
Fogfájásnál fájdalomesilupitó umere kai
fogeseppek; ára 80 tillér.
Mindennemű hajfesték és szappanok kaphatok

KALMÁR ÉS ENGEL

M«\,

/ 'I* 1

>X"

cr

~

Tanít háznál és vidéken, kör kötőgépen és
nagy
dupla
kötőgépen
mindenfele patent haEgy drb igen szép, tenyésztesro
risnyákat
és
az
ehhez
való fonalakat olcsón
alkalmassteny ész igazolvánnyal ellátón

C'SIK-S/.KKKDÁHAN.

(berni) tarka bika eladó
. i-lilrlrs jiinisii.ik Os l.úiiMiliitus
i'iíy./.i'j i -z.-i k./••t.ik 11>I vt ;iii l.árinrlv léniára! la- Kölönte Lászlónál, Kászonujfalu.
n.ilib enilx r állal is aíniiiml kSanvii kezelhetők.
Árjegyzék ingyen ! I llesó árak részletfizetésre

=1

Értesítés.

S=

Van szerencsém a helyi és vidéki közönség tudomására adni bogy Csikszereilaban.
a Bájer Ferenc ur házába Hákóezi-iitca

BŐRKERESKEPÉST
nyitottam.
Kótörekvésem
igen tisztelt vevóimet jó és
pontos kiszolgálásban részesíteni.

Kiváló 1 is/I rli.'t t i'l

BALOGH GÉZA
borkereskedő.

K0T0 TANÍTÓ.

Wii^^^íítiiS^^fíífíiií^mmím

VV-í

jótiitlns
Fekete Vilmos illatszertárában Teljea
hitünö cséplesért!
'•">-

íTodii város ^s vi«lék.> niélvn lisztéit közö istenek
ÉRTESÍTÉS. CVikw/.
luiloniásiiru Imzoin. ho^v a fniéreu li'Vn elaŐ raogu borbély
fodrász-üeletcmst ujonan b e rendezte ni. :>'iot
íökA|.eti a 1 is/.lu^á^ra 11»v
i-nlyt irktftrk. A/. ii/lrt Len levő <"»szrs rs/k«»/.«'»k miiul-'ii riíVf* voinléjí ntau és Ims •
li:'il:it .Miitl ín 11 i li'ii i t ve |«-*ziu»k. TováW.a min -1 • - • i r-yts ' clnli'ctóil k I'pv (lók ált
(•'•ti I» Iki'/ós.'-K-, hol iniii.l. Iiki rl/.árva tjirilmi saját f.'^'íit. hujki/fót, littjii^zkötŐt. stb
Raktáron tartok : 111 in«l• Ia'lpijxTf
illat</<-iokoi. tyuk«/.iMiiiriót. linj-c/i></.t korpa
Ita liiillás i-lli- Siti. S in i n.lozck lr^olr-ióltli ári un csakis nálu:u «•riv.lK-tuk lio

MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. <>i-a.i
=
BUDAPEST, V., LIPÓT KÖRÚT 18
A iá nha LIL>' cséplőgép, iiiint matoniüsenire
I« í:':r\s/rriil.!. benzinmotorját, benzintokoniobiljuir, val.m.in' sEivognzmotorjait, in. lv.-l. V.
LípÖt kÖTUt 18. KA) ;illk->|- i'i/.'llll.. I,
r'l.i i ii 11 n i ik.

M MMMMt
I
NHHNI
| |MMCMMM»«MM»MMMMM

'flv fa ^fo fo fi tfb flfr (Wflp ^

^

beszerzi PoiUk János kötő tanito Sepsi

Szeutgyörgyön. liróf Mikó Imre utca l'J. sz.

Van szerencsém a fogyasztó közönség tudomására hozni, hogy uz ecetfl* gyáramat újólag berendeztem 8 abban

kizárólag borszeszbil, kénsav és
A Központi T a k a r é k p é n z t á r faszesz mentes e c e t e t gyártok.
Részvénytársaság Csíkszeredában
es flokintezote Bükszádon,

Kecses
teljesítem.

rendeléseiket

készséggel

1 1 Üzletvezető
" a legelőnyösebb feltételek mellett nyujt kölCsíkszereda, 1Ü07. március hó.
csönöket váltókra, kezesek mellett és betáb
jó Inl faluul \ elld.-jrl". he.
Ilüvrbb
lázásokra.
Özv. id. Gal Andrásné,
I.'•Ivili'ij.'.isilásl a,| ,• lap kiadóhivatala.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, érték4—0
ecetgyáros.
papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. —
Foglalkozik idegen pénznemek beváltásává!
és minden bankszerű dolgokkal.
Takarékbetéteket elfogad, betéti könyvecskére és folyó számlára 4V/ 0 kamatozás mellett, a 10" o os tökekamat-adót is az intézetfizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a legolcsó árszámitás mellett
szolgálnak a bank kirendelt
jutányos áron eladó.
j készségesebhen
közöltetnek s felvétetnek
közegei az intézet helyiségében.
Hol? — megmondja a kiadóhivatal.
A „Standard" életbiztosító társaság fóA KIADÓHIVATALBAN.
tigynökségét is nz intézet kezeli.

HIRDETÉSEK

Tizenegy család méh

13-
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Ab igazgatosag.

li'/Z/AvV .V/Ay.Y/AiV.WiV.-AVA".
HcllárdsAisu P o r l l n n d - « J e i n e u l e t a j á n l olenó á r o n n

Portland-Cement-Gyár Brassóban.
Nyomatott özvoboda
JAzsef könyvnyomdájában,
Csíkszeredában,
1907 kereskedésében.
Csikazeredán kapható:
Albert
Balázs és
Fia urak

