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I

Gazdasági életünk fejlesztésének szüksége és feltételei.

A magyar társadalom ijedten lekint
mostanában az ország háza felé. Ezelőtt
még alig néhány eszteudeje elképzelni
is merészség lett volna azokat az ese— Két kőalemény. —
ményeket, amelyeknek a magyar alkot
Nagyra becsülöm a főldmivelésügyí mány szent csarnokai a tanúi?
kormánynak a székely vármegyékben
Ott támadnak ellenségeink az orkifejtett gazdasági tevékenységét, mert szág szivében; büntetlenül izgatnak a
minden jót nagyra kell becsülnünk. De magyar állam ellen, földig legyalázzák...
nem tartozom azok sorába, akik egye- és ezekkel sem tudnak ott fenn megnesen ettől remélik a székely faj gaz- küzdeni.
dasági megerősödését. Végre is kis eszAz oláh laj rettenetes erővel tör
közök csak kicsiny eredményeket lud előre. Fegyvertársai a többi nemzetisénak létre hozni. Az teliát, ami itt évek gek, melyek elég balgán oda tolják válóta történik, a székely nép uyomorának laikat emeltyűnek.
enyhítésére jó lehet, de arra nem való,
Kgy félszázad történelme a bizonyamit vele némelyek jó hiszeinUeu elérni ság rá, hogy u magyar kormány és
vélnek.
diplomáciái képviseletünk ^gyámoltalan
G lap hasábjain többször foglalkoz- sága miatt nagyra uött r imán irredenta
tam a módokkal, amelyek rávezetnének törekvések, itt benn lelik a legerősebb,
a gazdasági fölény biztos alapjára, azóta szinte 'kiirthatatlan gyökereket. Ádáz
is kutattam az okokut. miért sülyedt .ellenségünk az, amelylyel előbb, utóbb
vissza népünk a gazdasági magasabb fegyveresen le kell számolnunk, ha a
fejlődés fokáról, a» iparról, a kezdet- magyar állam integritása szent előttünk.
iW'in kell nagy jártasság, menten
legesebb állapotba, az őstermelésre s
kutatásaimban az okokért nem is kel- átlátunk, hogy az áruló törekvések egyelett messze meunem; közel találtain a düli villámhárítója egy erős magyar memúltban és közvetlen szomszédainknál. dence képződése, amely ne zsugorodjék össze, hanem határait mind tovább
Szándékom, ugy a mint éu oksze- és tovább tolja akkora irányban, mint
rűen ezeket föltaláltam, lehetőleg elő- a mekkora a határvonal Oláhország és
adnom. Székely véreim szeretete, jö- Magyarország között. Egy széles öv
vendő sorsa, a nemzeti állam szempont- mely magyar erőt képvisel, elég szige
jából kiváló fontossága azok a subjek- telő lesz, hogy az egyesülésre törekvő
tiv és objektív rugók, amelyek uiiatt erdélyi és oláhországi oláh faji törekugy gondolom az érdeklődésre, hanem véseket egymástól örökre távol tartsa
is formájánál, de a tárgy fontosságánál
A helyett azonban, hogy a magyar
fogva igényt tartok.
ságnak Erdélyben ezt a veszélynek ki
Nehogy azonbau fejtegetéseimben tett igazi végvárát erősítettük volna,
hiány mutatkozzék, elsó sorban azt fogom az hova tovább gyengül. Egyszer más
érinteni, vájjon igazán van-e szüksége szor lassúbb ez a folyamat, de mindig
a székely népnek segitó eszközökre? állandó és biztos.

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Valetaaea.
Csrrr . . . csrrr . . .
Halló! Ki beszél?
Ah, maga az! Csókolom a kezeit.
Pletykát? Nagyon keveset tudok, ami
magát érdekelné; hanem ha a József főherceg szanatórium-egyesület bizottságának estélyéről akarna egyet-inást hallani, ugy kész
vagyok.
Nagyon is akarna ? Nuna, csak ne olyan
nagyon. Hát hallgasson.

nyitottunk be a bálterembe, mint majd annak
idejéu a szent Péter felügyeletére bízott kapun fogunk kopogni: tartózkodva, figyelve,
nehogy kedve kerekedhessék elrőppenui egy
egy kíváncsi angyalkának. Hanem bizony onnan nem kiváukozolt ki senki, de be sem ií' ii
zártak valakit.

Ks mi — képzelje csak
az ördögien
hainiskodó angyalkákon nagyon jól mulattunk.
Velők nem, inert érzéketlenek és fádok voltak irányunkban. Nein tudom, hogy a fekele
ruháért, avagy másért, de uny éreztem, hogy
ördögöknek néznek bennünket. Az angyalkák
veluük nem, hanem egymással szerettek táncolni. Ha kértük táncra, a fáradságukra hiAz estély tánccal egybekötött műkedve- vatkozva, kikosaraztak. Hanem én ily angyali
lői előadásból állott.
szurkálódásokra is el voltam készülve ?
CSITT . . . A táncról beszéljek !
Csrrr
csrrr
Mindenről, szolgálatára!
Halló
1
Unja
már ?
Hát kérem, az idelgleneB bizottság ideigVagy ugy ? Szeretné tudni, hogy én kiklenes elnöke, — bog}' egy kis körmönfont
bókolással éljek, valóságos nogyalbélt rende- kel táncoltam ? Óh. kis ártatlau !
zett. Mi fiatalok mind kaptunk meghívót.
Az első csárdást egy piros ruhás, szende
Nem is képzeli magácska, mennyire vágy- angyalszép lánykával jártam. Kerek, kékes
tunk egyes angyalkákat édesnek, kedvesnek", szemeit hos.-zu selyem pillák tartják árnyékvirágunknak, szivünk szerelmének szólítani, — ban, orra pisze, arca tiszta, átlátszó fehér,
hogy gondoltuk, mennyire fognak szavaik be- csak mikor mosolyog, hajnallik át rajia gyönlenyiialni, nem agyunkba, szivliuk közepébe s géd rózsafuvallut; haja sUrlI, de finom, mint
addig kérdezősködtünk aztán mi egymástól, a selyem 9 ez le volt eresztve, a homlok femeg az angyalkáktól: jőez-e, jön-e mulatságra, lett belóle diadémszerU frizura s ugy látszott,
marad-e a láncon, hogy a végén szinte ugy mint akár egy kis kiadású ciprus erdő.

Újonnan
berendezett

Mig ugyauis az oláhok folyton sza- bizonyos animózitással viseltető kirenporodnak ugy számbelileg, mint gazda- deltjeivel, minden csendes lett; s mikor
sági téren, földbirtokokat vásároluak az álomban egy-egy hang felemelkedett,
össze, egy független középosztály kép- hogy ez csak altató szer, de nem orződik ki szemeink elótt, pénzintézeteket vosság, nem mozdult meg többé a közlétesítenek, kultur-egyesületeket tarta- vélemény.
nak fönn, véreiket faji öntudatra, sőt a
Hozzájárult ehhez a látszat is. Pemagyar nemzet elleni gyűlöletre ueve- dig ez a látszat, ha vizsgáljuk közelik, községeket hódítanak a magyarság lebbről, oly kegyetlen valóság, amely
rovására, sőt a koalíciónak nem eléggé nem a megkezdett tevékenység abba
kárhoztatható, kicsinyes látszatokra tö- hagyására, hanem annak a folytatására
rekvő politikája folytán a magyar or- kellene, hogy serkentsen mindenkit.
szággyűlésen tekintélyes számban szétA székely körvasút kiépítése összehúzó. áruló törekvésekkel szerepelnek, esik a csikmegyci birtokrendezési eljásót folytonos, gyakori és állandó össze- rással.
köttetést tartanak fenn politikailag Oláh
Az arányosítás bár sok helyen folyaországgal, addig a székely népnek és matban volt, de egyetlen egyben sem
különösen Csikmegyének, hajdan virágzó nyert volt még befejezést.
ipara tönkre ment; közbirtokossági ja
A va«ut építés folytán a faárak
vaiból kifosztotta az arányosítás; marha kedvező árfolyamot vettek; s ezzel a
tenyésztését megbénítják a drága szál- közbirtokossági javak értéke is rohalítási eszközök; nincs egy nagyobb ipari mosan uött. Ámde ezt csupán az élelvállalat, nincs kis ipar, 9zóval nincs mesebbek vették észre; a szegény nép,
olyan darabka hely a jövő egén, mely amelynek a megélhetésre a közbirtoreménnyel kecsegtetné, mely gazdasági kossági javak a legbiztosabb támasztéfellendülését előmozdíthatná.
kat nyújtották, amely községéhez és
Sót a magyar társadalomnak hun ehhez a földhöz csatolta, amely bár sigos jajkiáltása kellett ahhoz is, hogy lányut, de mégis kenyeret adott neki,
végre vasúttal kössék össze ezt a vár- ez a nép azt sem tu Ita, mi az a „jog",
megyét az országgal; hanem itt hagyták a miért pénzt ad a zsidó; söt a maga
magúra senyvedtii, hogy ezer és ezer fajtája is. Lehet-e csodálni, hogy ilyen
erős munkás kéz és jó érzésű magyar formán közjavait potoiu áron elvesztekeresse kenyerét ott, hol erre kedve- gette sokszor pár filléren, néha néhány
zőbb alkalma van, a szomszéd Oláhor koronán, és csak utóbbi idöbeu magasabb áron,- de miudeu esetbeu vesztére,
szagban : ellenségeink kezében.
A magyar társadalomnak végzetes mert ezzel elkallódott a legtöbb esetben
hibája, hogy nagy feladatokat fel tud a közbirtokossági vagyon; összefolytak
vetni, de nem tudja azokat állandóan a közhelybeli illetmények -J—300 sőt
felszínen is tartani. S igy mikor végre löbb mennyiségben legalább addig, amig
jött a földtnivelésügyi kormány a maga a közösből el tudták különíteni.
Az igaz, liogy a székely ember igy
szembekötósdi akciójával, a maga ide
gen, e uép karakterét, c nép lelkét több kevesebb pénrre tett szert, de elhajlamát nem ismerő, sőt igen sokszor vesztette a közbirtokossági javak s ezzel
A második csárdást egy asszonynyal
jártam, akivel oly lelkemből tudtam táncolni,
hogy no ! Szabályos arcú, görög orrú asszony :
boldog arculata örök mosoly ban él, szemei
áthatnk. kemény tekiutetüek. termete alacsony,
egyenes és dacos. Teljes csinnal volt öltözködve. Bluza piros volt, az alja fekete.
A keringőt pedig csupán két kis anyaikával táncoltam. Mindkettő a mulatságnak
kegyence volt. Az eg\iknek haja szőke, mint
az árvalányhaj. másikna őszi gesztenyebarna.
Az előbbi azt hátra lesülte, a másik divatos
hodoritással ékeskedett. Mindkettő arculatán
a szelidség honul; derült, márvány tiszta homlok, kacér szemekkel, gyei meleg metszésű
ajkak, éles szájszegletekkel. Mindkettő rózsaszínű ruhában s a magasabbiknak fehér liattynnyakát három sor igaz gyöngy tette még fehérebbé, hajlurteihe szép virágok voltak fonva.
Mikor megszólítottam őket, mert mint
az atyjok, ezek is egészén rokoulelkek, meghainallott arcukon piros vérük.
Csrr
csrrr
H illó!
Igen? Örvendek, hogy rájuk ismer! Hanem nem volt ott a szép bogárszemü, kreolszín arculatu két kis angyalka. Ugy hallom,
gyászolnak.
Csrrr .
Többre nem kíváncsi ? Pedig
a darab szereplőiről is be akaruék számolni.
Hát sietek!

Női és férfi divat áruház.
(A Hutter szállodával szemben.)

Láttunk gyönyörű lejtést. Kgy uniformisú* termetes katona .
Csrrr
csrrrr
Vadász? Sajnálatomra, nem.
Kivezette a terem közepére kezénél fogva
a legszebbek egy ikét s mikor lejteni kezdettek, a bámulat önelégült sóhaja hangzott körül : mily szép mily délceg egy táncos pár,
mily nemes tartás, mily tinóm mozdulatok,
mily csábitós tekintet, sohasem lejtett a nagy
teremben ezeknél szebben senki.
Csrrr
csrrr....
Reggel nyolckor kerültünk haza! Előbb
még a druszával egy nagy ricsnjt csináltunk
s később még — képzelje — az édeni ábrándjaiban is megzavartuk. Magához vitt s az asztalán találtunk egy livelet. A drusza mohón
s/.ivta magába illatát. Aztán lassan, élvezettel
felbontotta.
Hogy mi lehetett a levélben, azt máig
sem tudom, csak annyit láttam, hogy előbb
kipirult arccal olvasta, aztán dühöseu. tépte
szét és dobta el darabjait. Megvallom, nem a
Icgillóhb eljárást követtem el, de egy darabkát fölemeltem a földről és arról ezt olvastam le:
Csókolom kezeit, egyebekről legközelebb.
Csrrr.... csrrr....
Bemondotta:

Rodnás rotkod.

Tavaszi és nyári idény újdonságai nagy választékban, a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Teljes tisztelettel: Nuridsány Márton.
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Mit tett most a státus? Azt, bogy a
A szeminárium és internátus épületének el- gének egy halovány sugara: a nemzeti kormány
elveszett számtalan egyénre nézve az
helyezése csaknem egyforma, is a legmodernebb éa a magyar országgyűlés nagylelkűségére, mentő megyét arra kérte, hogy szavazza még meg
a kapocs, amely ót ehhez a földhöz igényeknek is megfelelő.
kezére gondolunk, a ini ^lőtt u vándorbotot ke- azon összeget is, amely szdkségCB az internákapcsolta.
A földszinten vannak a zenetermek, ebédlők, zünkbe vennők, azzal az alázatos kéréssel fordulunk tus felépitésehez és felszereléséhez. 3 ha a
Látla, hogy utolsó vagyonkájától konyhák és fürdőszobák. Az első emeleten a tanuló a Nagyméltóságú inagynr kormányhoz és a mélyen megy-e ezt megtette, akkor ugyanazt akarja
Magyar országgyűléshez, kogy valamint a elérni as államnál is. Itt azonban valószínűleg
megfosztották a .törvény" segítségével, szobák és az elöljárók lakosztályai. A második tisztult
u hálószobák fülkékkel és a betegszobák. magyar állam annak idejében a saját költségén hajótörést fog szenvedni a törekvése, mivel az
meggyűlölte faját, melyben találkoztak, emeleten
az
nrbércjek
birtokaft megváltotta a földes uraktól, állam kijelentette, hogy nagyobb összeget nem
Aki rézzletesebben akarja a tervrajzot megkik kifosztani segítették: meg a .tör- ismerni. a vármegye alispánjánál megnézheti.
éppen ugy nz általunk bírt ingatlanokat is kegyes- ad, s ha mindennek dacára mégis adna, ai
vényt", mely erre módot nyújtott » uii
A riivid ismertetésből meggyőződhetünk arról, kedjék állam költségen a mi számunkra is megváltani. legfelebb 70000 korona lesz, s 300.000 korona
Ezen alázatos kérésünk támogatására bátor- nem elég a gimnázium felépítésére, mert a
kor a pálinka kipárolgott agyából ván hogy az eddig épitett statuai gimnáziumok között
ez lesz a legszebb. Kpen azért nem tartjuk helyes- kodunk felhozni a következő megváltásra kötelezett terv szerint körülbelül 430.000 korona kell.
dorbotot fogott s iit hagyta földjét.
hogy puszta sejtések, gyanúsítások, bogy ne külsőségek holdja után »6 koronát, a belsőségek Ekkor aztán tényleg eljutottunk oda. hogy az
Szerencsésebben jártak azok a köz- nek.
mondjam, gyamisifásokkal BZ építés ligyét hátrál- holdja után pedig MIM l koronát és igy « 2210 hold "Sgész áthelyezés ilgye elhalasztódott, ad Groeségek, amelyek csak utóbb kerültek tassuk. Igaz ugyan, hogy u státus öt helyen 1034 négyszögöl ingatlan után ösazesen 255SIHSI cas Kalendes*. Mert ha az állam a segélyt
úrbéri rendezés alá, mert ezeknél sem i Székelyndvarhelv. (íynlalehérvár. Brassó. Maros- koronát éa 5H tillér váltság dijat kell fizetnünk. fel nem emeli, a státus képtelen az intézeteMég jó volna, hogyha ez n birtok ott volna ket felépíteni. A státus vagyoni helyzete ily
volt, ki fentartsa ezt a processust, de vásárhely éa Kézdiváatírhely i gimnáziumai számára
valahol uz Allöldön, n Kannán földjén.. Akkor még tetemes hozzájárulást nem biriiu el, mivel
a közhelyek legalább magasabb áifolya pompás palotákat emelt s bár azokkal csak nem csuk
tűrhető
volna. De itt a Bükszád határon, nz alapjait az eddigi építkezésekkel már nagyon
egy időben tárgyalt gimnáziumunknak Csiksomlyói.'ot nyertek idóközben; jogaik értékét ról
Csíkszeredába való áthelyezése éa felépítése itteni súlyos viszonyok között ezt a magas váltság- is megterhelte.
felfogták 8 ha el is adták jobb árakat ügyében mégis dacára a nagy áldozatnak, melyet díjat ennek a birtokunk jövedelméből kifizetni telA státusnak a szemére vetik, hogv másértek el.
ugy a vármegye, mint Csikszeredn város hozott jes lehetetlenség.
hol .pazar fénnyel gimnáziumokat emelt", igy
Teljes lehetetlenség ez uzéit is. mivel Biik- Marosvásárhelyt, Kézdivásárhelyt és GyulafeInnen és e tekintetben fennálló fa ,i/ építés ügyét évről-évre bnlasztgattn. l)e ennek
a személyes nntipatbiu volt az oka, inint azt sziid hararávnl együtt magas hegyek és nugy er- hérvárt. Hát kérem mind a 3 gimnáziumot,
feldolgozó flzemek munkájából az a lát- nem
u lapok cikkei is állítják. Imiiéin a következők:
I övében, meglehetős magaslaton fekszik, sót a brassóit is állatnsegélylyel s nem a maga
szólagos pénzbőség, amely azonban csuk 1. A státus pénzügyi helyzete. 2. Az áthelyezés dőségek
légköre még nyár folynmán ia hideg és zord. Talaja ho- pénzén építette fel. A státus egyetlen egy
pűnköstl királyság; az erdőket néhány nehézségei. H. Az emlitett öt gimnázium régi llpű- inokoa, silány és terméketlen, ugy, hogy bazavetést gimnáziumot építtetett a saját költségén s ez
év múlva kitermelik, akkor ez a kere leteínek a Csiksomlyúinál gyengébb és rozogább csuk ritkán lehet látni rajta s akkor sem mindig a székelyudvarhelyi.
Hanem ha az előbb emiitett 5 város régi
set-forrás is elapad; a közlielybeli illet- líltupolu. Fölöslegesnek tartom ezen okoknak rész- sikerül. Hutára gidres-gödrös, sok helyen begyes
aki figyelemmel kisérte a státus építke- és oldalos, puaztitó hegyei patakokkal, árkokkal gimnázium épületeit megtekintjük, nz elfogumények ára pedig még hamarabb el letezését,
zéseit. igazat fog nekem adni.
és kisebb nagyobb szakadékokkal van behálózva. latlan szemlélő koustatáihatja, hogy valamennyi
úszik.
A státus lm utoljára hagyta is a Csiksomtartozik az is. hogy községünk elszige- használhatatlan épület volt Hogy milyenek
Hiszen ha azt egészsége* colokra lyéit. ez lesz eddigi alkotásai közt a legértékesebb, teltségeIdemiiitt
semmi mellékfoglalkozásunk, semmi voltak- ezen régi épületek, arra elegendő pélhasználnák fel, nem lenne .szabad pénz ii legremekebb. Ks itt ne emlegessük, hogy könnyű jövedelmünk, semmi keresetforrásuuk nincsen, ugy, dául .felhoznom, hogv Marosvásárhelyt a tanubőségnek lennie; egészséges gazdasági ii máséból épiteni. hisz' tuhijdonké|ie!i nem n stá- hogy a mi kévés élelmiszert silány földünkről nyá- lókat az épületből magánlakásokba kellett haélet nem a pénz pazarlást s nem a hitel tusunk. hanem nini gyermekeinknek építünk. A stá- ron át összegyüjthotünk, uz a legtöbbünknél tél kii- tóságilag kitelepíteni, mert hedöléssel fenyecsak Ibgíiloni, Csikban mi vagyunk n státus. zepéig már elfogy s azután családunkkal együtt a getett.
megbéuitását jelenti, sőt egymással köl tus
Az. épités elől pedig nem zárkózhatunk el. A csik- legnagyobb nélkülözések közt tengődünk.
Mi még Csiksomlyún nem vagyunk egécsönhatásban kell állania.
soiiilviíi gimnázium epületéről ugyanis nz illetékes
mellett aztán tán az a legnagyobb szen annyira.
Azért ne következtessünk látszatból ténye:-.nk már régen kimondották n sentenciál. Tan- i'supás3íilidezek
Azt a ónban ké -zsesesen elismetjUk, sőt
rnitunk, hogy sem erdőnk, sem legelőnk
a gazdasági fellendülésre, hanem esak termei ul; rsouyok. kiesik és sötétek, nincsen rnjz, nincsen és általában sem nekünk birtokosoknak, hangoztatjuk. Iiosy a mai pedagógiai és didaklonia
és
zenetenne,
szertárai
sincsenek
megfelelő
arra, hogy a székely nép szem-fülesei utódon elhelyezve, az egész épület valóságos por- sem községünknek nincaen semminemű közvagyona, tikai legelemibb követelményeinek sem felel
meg sem nz éplllet. setn a felszerelés. A ter— egy kétszáz e.uber — jó fogást esi fészek. I Csuk a kegyelet miatt tartózkodom élesebb a miből segíthetnénk maguukon.
mek szűkek s nem megfelelők, tornacsarnok,
náltak, a mikor a székely nép százez- bírálattól I.
Ilyen súlyos viszonyok között, ilyen nyorajzterem, természettani és természetrajzi
reit közvagyonából kifosztották; csak
Illő dolog, bogy itjaink végre valahára ki- masztó anyagi helyzetben képtelenségnek tartjuk előadóterem nincs, a szertárak és könyvtárak
arra, hogy a tudatlan nép most örök- jöjjenek ezen egészségtelen környezetből. Azt akar- azt, hogy abból a megváltásra kötelezett, silány helyiségei szűkek, az eszközök és gyűjteméingatlanból, a melynek egy igen jelentények épen való megőrzése szinte lehetetlen.
sége utolsó romjait is eladta, nem ma- juk. hogy hatalmns izomerőiket, mely megkülön- minőségű
keny része semmit sem jövedelmező belsőségekből
bözteti
őket
tán
uz
ország
összes
itjaitól
egy
alKgy uj gimnázium felépítése tehát égető
rad más hátra csak a vándorbot; ha
áll,
annyi
jövedelmet
lehessen
kicsikarni,
a
miből
kalmas torna csiimokban formálódjék, azt nkarjuk,
ideje koron akcióba nem lépnek, akik- hogy művészi énccküket a jól felszerelt épületben a közterheket, egyházi polgári udót és n váltság- szükség s hisszük, hogy A státus most már
komolyan nem akarja valósítani ezt a rég vanek n sors külöuös kegye a haza sor- s töleg u rajzteremben fejlesszék s szép erőteljes díjat is kifizethessük s ezenkiviil még önmngunkut júdó tervet. A megye vezető férfiai bizonyára
és
családunkat
is
fenntnrthussuk.
hangjukat
nagy
és
tágas
zene
teremben
kiműveljék.
sát a kezébe tette.
tékintetbe fogiák venni a drágább épit-'si viÉppen uzért senki sem tekintheti megfélem- szonyokat s meg fogják adni a szükséges többA magyar gazdasági önállóság taláu
A gimnázium epületének — mellék épületeilítésre
számító
nevetséges
fenyegetődzésnek
u
kiletet 8 ha esetleg az állam sem ragaszkodik
végre valósággá válik határidőre. Sze- vel egvütti — költségvetése meghaladja a ilOll ezer
Krtcsülésiiuk szerint n státus vállalja az vándorlás szomorú gondolatával foglalkozó fájdal- ridegen kimondott szavához s ő is felemeli
réuy nézetem szeriut azonban a gazda- koronát.
építést, le raak ugy, hogyha a ináskét tényező mas töprengésünket. Es senki aem hibáztathat azért, az államsegélyt, akkor remélni lehet, hogy az
sági önállóságtól niucs mit remélnünk ivármegye ás állami az eddig ajánlott összegnél hogyha a ningns kormány atyai oltalmában és a építkezést meg lehet kezdeni.
vármegyénk sorsának javítására; sót többet ad. Itt mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy magyar országgyűlés hazafias érzületében keresünk
Mig azonban az Ugy végleg el nem dől,
azt tartom, hogy ha idején meg nem u aeiuiuárintn épitése s a gimnázium felszerelése menedéket mielőtt megtennők n végzetes lépést nddig függesszük fel ítéletünket. Várjuk meg,
teremtjük gyári, házi és bányai párunk a státusra nehezedik, ugy szintén őt fogják termi lesz nz ujabb tárgyalások eredménye. S ha
helni jövőben a három intézetnek fentartáai azaz
faktor teljesili — hacsak nagyobb
feltételeit, az még jobban fog sújtani ösazes
szetnétyi és dologi kiadásai. Mindez tetemeA gimnázium áthelyezésének mindkét
részben is — a státus kérését, s még sem fog
sen felülmúlja az összes épitési költségeket.
kerdeşe.
hozzá az építtetéshez, akkor már jogosabban
Ennél fogva ja* asoljnk, hogy n vármegye nz
E címen e lap mult számában egy cikk el lehet ítélni a státus eljárását s kimondani,
A csíkszeredai gimnázium ügye. internátus
felépítése és felszerelésére adjon 300
hogy csak velünk szemben jár el ily mostohán.
Az erdélyi róni. balti. státus ignzgutó-tanácsn ezer koronát és kezet fogva a státussal hasson jelent meg, amelynek tartalma alkalmas arra.
Addig is bízzunk és reméljünk. Erősen
a mult hónapban elküldötte Csikyárraegye törvény- oda, hogy a kormány is emelje fel, hozzájárulását hogy az olvasót megtévessze és ne nyerjen
hatóságának az uj gimnázium épületének tervrajzát 400 ezer koronára. Így egyetértő munkával remél- tiszta képet a gimnázium áthelyezés Ügyének hiszem, hogy végre is az ügyet mindenki megelégedésére fogják megoldani.
—k.
jelenlegi állapotáról.
és költségvetését. Ismereten dolog, hogy az állaui jük felépül az uj gimnázium.
nz nj épület felépítéséhez 230 ezer koronával járult v
Kétségtelen tény, hogy a státus igazgatóAzokunk pedig, akik ugy okoskodnak, hogyha
hozzá, H vármegye törvényhatósága pedig magára a státus nem épit. majd felépiti a vármegye segít- tanácsának nemcsak ebben az Ugybeu, hanem
Szanatóriumi estély.
vállalta az internátus felépítését és arra 15l> ezer ségével az állam, kettőt ajánlok figyelmükbe.
minden más iskolai vagy egyházi épités, vagy
Folyó
hó 13-áll hangosak voltak a Vigadó
kurouát njánlutt meg. Tekintettel arra, liogy az
1. Csikvánnegye intelligenciája vagy a gitn- felszerelés Ügyben tniudig mostoha gyermeke máskor kongó néma termei. A helyi, még nem
utóbbi éveklien uz épitési anyug és a munkadíjak
volt Csikmegye. Hiszen a legkatolikusabb
náziiimbau,
vagy
az
egyetemen,
legtöbben
mindkét
ára tetemesen fölemelkedett mindkét téuyezőuek
Csikbnu nem kell félteni a kotholicisuiust s végleg szervezett, József Főherceg Szanatórium
nagyobb összeggel kellene az épités költségeihez helyen u státus kenyerén végezte tanulmányait, azért azt támogatni sem kell — volt valószí- Egyesület ideiglenes bizottsága szini előadással és
uem
volna-e
rut
hálátlunság
a
státussal,
mint
jólélőképekkel egybekötött tálicestélvt rendezett a
jánilf!Ín.
nűleg a nézete
tevővel szemben, az államhoz állani.
tüdőbetegek kórházi költségeinek fedeE lapok hasábjnin már két izbeu is hozzáMind ennek dacára ebben az ügyben is csikmegyei
2. A kormány ismerve u vármegye anyagi
zésére.
Szinte került Bendix F. .A mostoha" e.
szólottuk ezen nagy fontosságit ügyhöz. Mindkét helyzetét — inint ezt példák igazolják — nemcsak a tiszta igazságot kell kihUvelyeznünk.
társadalmi színmüve, a melyet özv. H i s z n e r
hozzá szólás keserű rekriminációival éa jóslásaival az építésnél, haliéin u téntujtásiiál is igénybe venné
A gimnázium áthelyezésének ügyét több Józsefné polg. leányiskolái igazgatónő fordított leuaz épités ügyét nemhogy előmozdítaná, hanem épen a vármegyét, nini jóvul többet tenne ki 3DII ezer
mint 10 éve peuditették meg, amikor a megye diiletes, zamatos, fordulatokkal teli nyelven mahátráltatja.
koronánál. Sapienţi sat.
E....
100000 koronái ajánlóit fel egy a gimnázium- gyarra. Az előadás kezdetét a meghívó 7 órára
Magam is több illetéken tényezővel beszéltem
mal kapcsolatos internátus felépítésére és fel- jelezte, de azért most sem tértek el a hagyomáéa hallottam olyan hangokat, a milyenek az emlíszerelésére Az igazgatótanács eleinte az át- nyos pontosságtól, mert A óra ia elmúlt már, a
tett cikkben kifejezésre jutnak : de hallottam jobb
helyezés tervét elvetette elvi okokból, de ké- mikor végre széthúzódott a függöny.
Búkszád község kérvényé.
iudulatii éa az épités ügyét a legmelegebben felsőbb mégis liozzájárult a tervhez és 1900. évi
A 3 képben megirt darab meséje egyszerű,
Scpsi-BUkszád
községnek
csaknem
összes
ölelő kijelentéseket is. Jelen soraimnak ie az a
julius 10-én az erdélyi püspök ur elnöklésével
célja, hogy Caik vármegye törvényhatóságának tag- birtokosai hosszú Idó óla pert folytattak a bizalmas értekezletet tartottak, amelyen meg- semmi bonyadalom nincs benne. Félsz brémai banjait meggyőzzem arról, liogy félre térén minden a gróf Mikes család ellen birtokaik megváltása beszélték nz áthelyezés tlgyét és a megfelelő kár tifj. Dáviil Ignác) nejét, a mostohát (Jakab
in altra vonatkozó keserű gyanúsítást én vádasko- végett. E per n napokban nyert befejezést, telket is kiválasztották. A város a telket meg- Irén) hidegsége miatt senki sem szereti a házban,
sem a mostoha gyermekek, sem a cselédség. Kidást, az építés Ugvét a legnagyobb szeretettel fela birtokosukra — fáidulom — kedvezőtlen vette és azt a státusnak a gimnázium felépí- derül azonban, hogy a mostohának érző és szerető
karolják.
eredménynyel; mert a külsőségek holdjának tésére felajánlotta. A státus Alpár Ignác buda- szive van. A két mostoha gyermek: fin (Dávid
Mindenekelőtt röviden ismertetem az uj gim- váltságösszege 96 koronában, a belsőké 060 pesti építésszel megkészítette a hármas inté- László) és leány (Fejéi Erzsikél megszeretik moszet tervét, mely szerint a három épület fel- tohájukat s feltárják előtte szivük titkát. Az apa
názium épületének tervrajzát éa költségvetését.
A gimnázium épületének melléképületeivel tseminá- koronában állapitlaiott meg. A község birtoko- építése 656.098 korona 32 fillérbe került volna, mindkét gyermekének gazdag parthiet akar szerezni,
rium és internátus.) hossza 170 méter. Az épület sai azonban képtelenek az óriási összegre rugó a felszereléssel együtt mintegy 700.000 koro- kik azonban mindketten szerelmesek, a leány egy
homlokzata az ismert 10 holdas területen a Csík- összeget megfizetni s azért kéréssel fordultak nába. A megye később az 1901. évben még mérnököt, a fiu egy szegény tanitó leányát szereti.
szeredától Taploca felé menő állami útra néz éa a kormányhoz és országgyűléshez, a birtokok- megszavazott 50000 koronát, de ezzel szem- A mostoha gyermekei boldogságát akarja előhosszában átfogja a Szék-utju éa a mezei-ut között
ben megszünteti 2590 koronát kitevő évi se- mozdítani.
való területet Két enieletea éa impozáns épület nak állami költségen való megváltása iránt.
gélyét. Az állammal is szerződés tervezet jött
Leonát (a mostoha) meglátogatja
lesz. mely díszére válik nem esak Csíkszereda
A kérést testvéreink sorsn iránt aggódó létre, mely szerint uz állam a gimnázium fel- WsrnovKözben
Oszkár (Benke Autali, aki kénlőre vonja
városn&k, liauem az egéaz vármegyének. Három szeretettel ajánljuk ml is ai illetékes körök építésére és felszerelésére ad 230.000 koronát
összefüggő épületből áll. a hármas intézetnek ineg- figyelmébe. Sorsuk országos érdek, melynekIgy összesen 380.000 korona állolt a státus őt, hogy miért lett hűtlen hozzá, miért szegte meg
esküjét Leona olmondja, hogy a bankár a bukás
felelőleg. A liánnaa caoportból mintegy előre lép
rendelkezésére s már ekkor is a státus hozzá- szélén álló atyja becsületét csak az ő bírása árán
a gimnázium épülete, hossza 70 méter gyönyörű támogatása erkölcsi kötelessége minden ma- járulása 320.000 koronát tett volna ki
mentette meg. Élete szomorú és keserűséggel teli.
szép homlokzatával már ez a lész is vetekedni gyarul érzó embernek.
azonban jól, hogy az épitési Warnov szivében Bzánalommal távozik.
fog a csíkszeredai törvényszéki palotával, két olA kérvényből a kővetkezőket emeljllk ki: anyagTudjuk
30*/t-»l a munka ára pedig 70'/a-al
Az apa gyermekeinek eljegyzését kitUu, de
dalt Kelet felé nyúló azámvai 25 méter hosazuak
Meghajlnnk azon megmásíthatatlan Ítélet
és ezekhez kapcsolódnak jobbfelől a szeminárium, előtt, mely IHOO bttkszádi magyar honpolgárnak emelkedett, átlag tehát az építkezés ma már a mostoha kijelenti, hogy nem engedi gyermekei
balfelöl az internátus épületei, párhuzamosan a irta alá kényszer útlevelét, 1HU0 lelket itélt el legalább is 40—50°/,-al drágább. Igy tehát boldogságát tönkre tenni; elég volt, hogy az ő
gimnázium épületével 50—50 méter hosszúságban. szomorú számkivetés» és IHOO hazáját forrón sze- nem csodálkozhatunk, ha a mostani költség- életét tönkre tette hin fennhéjázásávaL Ax apa
vetés 200 000 koronánál is nagyobb emelke- hajthatatla, de midőn megtudja, hogy Leona régi
A gimnázium épületében a tantermek, szertárak,
rető magyar embernek adta kezébe a szórnom ki- dést tüntet fel. Épen ez nz emelkedés bizo- jegyese a városban van s találkoztak is, oly telkönyvtárak, valamint a vele kapcsolatos tornavándorlásnak
a
honfiai
bánat
keserű
könnyeivel
nyítja, hogy a mérnök tekintetbe vette a mai téteűel enged, hogy Leona Warnovot eltávolítja a
csarnok épen ugy vannak elhelyezve, mint a legépítkezési viszonyokat s igy készítette el a városból.
ujabb állami vagy atátusi gimnáziumokban. Uj Lesz áaztatott botját
Midőn
azonban
ai
öofentartási
ösztönnek
költségvetést. Tebát a státusnak most már
benne a kápolna, mely az ntcára néző rész közeE vázlatból is láthatjuk, hogy a cselekvény
pén, ax első és második emeleten lesz. Szép Jiagy kényszerítő nyomása alatt a kivándorlás szomorú a 200.000 koronánál nagyobb emelkedést is kissé sovány. A színpadon nagyon kevés történik
gondolatával tépelődik lelkünk ; fölcsillan előttünk, fedeznie keUene, ha a másik két faktor nem s csak a szereplők hosszab-rövidebb deklamációjáterem, 400—500 ifjat kényelmesen befogad.'
mint valami mentő eszköz, a szabadulás eshetősé- emeli tel a hozzájárulási összeget.
ból tudjuk meg az egyes eseményeket, igy pL a
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irvermekek, szerelmét, szerelmesük jellemét, a
mostoha esküszegégének okát stb. Épen azért sok
helyt fordul elő felvilágosító párbeszéd, a mely e
cselekvényt tovább oem fejleszti, csak tájékoztat
a kolíszák megett történtekről. Erkölcsi célzata
azonban megnyugtat a hiányokért A mostoha kész
lemondani a maga boldogságáról s eltávolítja szerelmeset, csak bogy mostoha gyermekei boldogok
legyenek.
A mi a darab dekoratív kiállítását illeti, az
nagyon egyszeiü s mór azért is alkalmas műkedvelői előadásokra.
Ami a szereplők előadását illeti külön kell
kiemelnünk, hogy Jakab lréu igazi színpadi tehetség. A színpadon egész biztosan mozog. A mostoha
hideg, méltóságos, majd szerető, mostoha gyermekei
boldogságát előmozdító, férjével szemben pedig
rideg, kérlelhetetlen, megvető nő jellemét a játék
hiven tükrözte vissza. Kedves játékáért nyílt színen
ia többször megtapsolták. Temperamentumos volt
a kis Fejér Erzsike is, aki szintén sok tapsot
kapott. Az átlagon télül emelkedik az ifj. Dávid
Ignác, Dávid László és a Benke Antal játéka, a
kik mind derekasan állták meg a helyüket. Kisebb
szerepűken jók voltak: Orbán Anna, Dóczi János
és Rács L.
Ezután 8 élőképet mntattak be. a melyek
azonban igeir nagy méretükkel nem értek el nagyobb hatást, mivel nehezen lehetett őket áttekinteni, a mire zavaró hatással volt a füstölő görögtűz is.
Elismerés illeti özv. Ríszner Jó 7. se fiié rendez»!,
aki fáradhatatlan buzgalommal tinitUttu he u
darabot és rendezte az előadást.
Előadás után tánc volr. Itt konstatálnunk
kell, hogy ugy látszik Csíkszereda Imn nincs tíntulság, mert alig 5 - 10 pár táncolt s igy nztán
2 óra felé már megint Üres én néma lett a Yiginló
nagy terme.
Az előadáson szép közönség volt jelen s
mint értesültünk az auyugí lmszon is elé«j szép
1.225 K.i. Az elszámolást én ít;liil H/.etok névsorát
jövő számunkban közöljük.
—k.

— Haláloiás. Csikkozmási özv. Herink
NYILTTÉR.
Alajosné szül. Lázár Katalin 76 éves korában, (E rovatban közlőitekért nem felelős a szoi-kesztő).
folyó Ké 14-én . meghalt. Temetése folyó hó
17-én lesz Csikkozmáson.
Kzen lapot megelőző lapnak hasoncimU

rovata alatt Tompos Károly községi jegyző
ur zokon vette tőlünk, mint volt körjegyzőnk,
hogy a most választott jegyzőnk felett örömünknek adtunk kifejezést azért, hogy fajunkból való, megyénk szülöttje, jó székely család
sarja, tehát magyar ember. — Mi azzal nem
mondottuk azt, hogy- Tompos ur is nem magyar ember; de hogy is mondhattuk volna, s
hogy is mondhatnók arról, kiről tudjuk, hogy
vérünk; székely- vér tehát más, mint magyar,
nem is lehet Azt pedig akkor, hogy közigaz— A balánbányal réabánya-tarsasag, gatási szakokban milyen jártas uj jegyzőnk,
— amint értesülünk — Korda Dezső közremű- uem kellett bővebben fejtegetni, mikor kiködésével 3000,000 koronára emeli tel tőkéjét
az Üzem kibővítése és modernizálása végett mondtuk, hogy 12 év óta jegyző.
Örömét csak kifejezheti a magyar ember
Ugy látszik, hogy Csikmegyéuek úgyszólván ,
egyetlen bányatelepe visszanyeri régi hírnevét, saját hazájában, arra nincs abszolutizmus,
amit őszintén óhajtunk.
nein lakunk Kamcsatkában
— Ebaárlat Egy vasúti őrnek kis (iát
Madéfnlván, 1907. április hó 13-án.
a veszett kutya összemartn, ami miatt a PasOlti Péter.
Tamás András,
teur-intézetbe kellett szállítani. Ezért folyó
túró.
hó 16-ától 10 napra terjedő ebzárlatot rendelt pénztárnok és b. biró.
el a hatóság, amely idő alatt a kutyákat kiereszteni nem szabad.
Adsz. 124—907. ttij
— Meghívó. A csíkszeredai ipartestület
XLIX. évi rendes közgyűlését l'JOT. ápril. 14-én
a megjelent tagok csekély számú megjelenése
Csikvártuegye magánjavainak igazmiatt nem tarthatta ine^; ennél fogva folyó
hó 21-én délelőtt 'J ór.-ikor a városház nagy- gatósága ezennel közhírré teszi. Itogy
termében. tekintet nélkül a tagok létszámára, a vármegye ningáutulajdonát képező
a közgyűlés meg fog tartatni, melyre az ipar- „Uz"- és „Veresvizvölgyi" erdősegei
testületi tag urakat tisztelettel meghívjuk. ben ni. kir földiiiivelésügyi miniszter
Az elöljáróság.
untak 24,33:2—1903. szánni rendeleté
- Angol és francia nyelv gyors és vei megadott engedély alapján 320:i 04
gyakorlati elsajátitésára nemzetközi bizottság
közreműködésével Palóczy Lipót tanár szer- kat. holdon megbecsült 380.723 111" göittkesztésében hetilap indult lile:. Amint a mu- bö'yti luezfenyö. 75,913 ui* gömbölyű
tatványul beküldött számokból megítélhetjük, jegenyefenyő, 11,133 in' gömbölyű erK Ü L Ö N F É'L É K.
a vállalat' valóban megérdem'i a figyelmet, dei fenyő haszonfa, valamint 252,194
lí'ófizeté i ára évne«yedenkint akár a francia, ni' gömbölyű bilkk haszonfa ós tűzifa
— Köszönet nyilvánítás. Mindazon akár
nz angol nyelvre 3 koroua. A lap cime:
kettőmillió nyolcszázhúszezer (2.820.00i>)
hölgyeknek ós uraknak, akik folyó hó 13-án ,Yes-Qui-Si "
korona kikiáltási árban 1 9 0 7 . e v i j u
tartott első estélyűnk sikerét jóakaró közre— Idillek az utoáD. A főkapitány ur nius hó 24-én délelőtt 10 orakor
működésükkel elöinozdittui szívesek voltak, e figyelmét
felhívjuk, hogy a csíkszeredai l'erti
lapok husábjain őszinte, meleg köszönetet és női cselédek vasárnap délutánonként oly a megyei magánjavak igazgatósága iromondunk ! A szenvedők Istene, a betegek gyó prózai, oly szemérmetlen idilleket rendeznek, dájában (csikszeredu, vármegyeház) meggyitója tlzesse meg százszorosan a szegény amelyért bátran elő lehetne állítani kihágás tartandó nyilvános árverésen sző- és zárt
csiki betegekért hozott áldozataikat A József miatt. Szíveskedjék oda Itatni, hogy a különö- írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet
főherceg szanatóriumi bizottság elnöksége. nösen kedvelt góezpontokon a rendőrük aka- ígérőnek el fog adatDÍ.
dályozzák meg ezeket az undorító jeleneteAz egykoronás bélyeggel ellátott
— Kinevesé*. Az igazsâgagymioiszter Gö- ket. melyekre senki sem kíváncsi
rög Péter máramarosszigeti törvényszéki joggyakornokot a csíkszeredai törvényszékhez aljegyzővé
nevezte ki.

— A sorolások eredménye.

A fel-

— MeghiVÓ. A csikszentmártoni- csekefalvi jótékony nőegylet tagjai a helybeli < Hvasókör
nagy termében 1907 év április 28-án : i vnsárnap)
délutáni 3 órájára közgyűlésre tisztelettel meghívja
ac Elnökség. Tárgy : 1. A választmány kiegészítése, titkár és jegyző választás. 2. Pénztár és az
évi számadások megvizsgálása. 3. Az IÍM17. év
március 10-én tartott választmányi ülés kívánságának előterjesztése az egylet feloszlatása iránt
s e tárgybani hutároznthozutul. 4. Határozat-hozatal a meglevő vagyon hová fordítása iránt, t'sikszentmárton, 1907 április H-án.

Árverési hirdetmény.

KÖZGAZDASÁG.

csiki jáiáshan a mult heten lefolyt sorozások A „Hermes* Magyar Általános Váltó
eredménye: állitás köteles volt 1000; ebből üzlet RészvénytArsiság. Budapest, heti
besoroztatott 380 ifju. A sorozás eredménye jelentése a töasdeforgalomrol ea a pénzazt mutatja, bogy a Csíkszeredához közel fekvő
piacról.
községekben sokkal satnyábbak, véznábbak,
Budapest, t'J07 úpiilis 12.
mint a távolabbi, különösen a gyimesi községekben.
Mult heti jelentésünk óta a belpolitikai hely-
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Árverési hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy a
vármegye közönsége tulajdonát képező
Csobáuyos-völgyi erdőségeiben:
1. M. kir. főldmivelésügyí miniszter
urnák 1381—906. szániu rendeletével
megadott engedély alapján a Keresztes
havasnak Sulca völgyére hajló részén
393 55 kat. holdon megbecsült 41.888 m>
gömbölyű lucfenyő haszonfa és 24134
m* gömbölyű bükk, mű- és tűzifa 221507
korona, azaz kettőszázliuszonegyezerötszázliét korona.
2. M. kir. földmivelésUgyi miniszter
urnák 50665—900. számú rendeletével
jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint kihasználásra esedékes a
Csobányos völgyére hajló „Bogársarok*
erdőrész 47-25 kat holdján megbecsült
7187 m' gömbölyű luezfenyő haszonfa
és i835 m s gömbölyű bükk, mfl- és
tűzifa 37069 korona, azaz harminchétezer liatvankilenc korona kikiáltási ir-

hán 1007. évi junius hó 10-én,

delelótt 9 Órakor, a megyei magánjavak igazgatósága irodájában megtartandó nyi'vános árverésen, szó-és zárt
írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet
ígérőnek cl fog adatni.
A két erdőrész fatömege különkülön tog árverés alá bocsátatni, de
írásbeli ajánlat együtt, az ajánlati ár
külön-külön való megtétele mellett is
benyújtható.
Á kikiáltási ár 10"/»-a bánatpénzképpen az ái verezést megelőzőleg az
ezt vezető bizottsághoz lefizetendő.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott
írásbeli zárt ajánlatok szintén lO'/o bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes
értékpapírral látandó el és abban kijelentendő, liogy ajánlattevő az árverési
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. Utóajánlatok nem
fogadtatnak el, valamint az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog.
Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi adatok Csikvármegye magánjavainak igazgatóságánál u hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikvármegye magánjavainak
igazgatósága.
Csíkszereda, 1907. évi április 4-én.

írásbeli zárt ajánlatok szintén 10 szá
zalék bánatpénzzel, vagy megfelelő
ovadékképes értékpapírral látandók el
és abban kijelentendők. hogy ajánlatot
tevő uz árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti.
Utóajánlatok vagy bárminemű cimen
utólag teendő ajánlatok és ajándékok
nem fogadtatnak el. valamint uz erdő
fatömege kikiáltási áron alul eladatni
uem fog.
Dr. Csiky József,
Az árverési feltételek és a becs
igazgató.
lésre vonutkozó közelebbi adatok Csík- 2—3
várntegye mngánjuvai igazgatóságánál
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 230-907. vhtó. sz.
Csikvármegyu magánjavainak igazÁrverési hirdetmény.
gatósága.
Csíkszereda, 1907. évi március
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
Itó 30-án.
évi LX. törvénycikk 102 § a értelmében ezeu-

— Erdősítési jutalmak. A töldmívelés- zetben lényegesebb változás nem állott be. és a
iigyi miniszter kopár és vízmosásos és futóhomo- világpolitika, valamint a pénzügyi viszonyuk alakos területen foganatosított közgazdasági jelentő- kubisu szintén nem volt alknlmus arra, hogy a tőzsségű erdősítésekre línt nagy, hat elsőrendű és lint déket jelentékenyen .befolyásolja. A budapesti érmásodrendű jutalmat tűz és pedig két 1UOO—11M MI téktőzsde aránylag kedvező alaphangulat és csakkoronás, két H()o koronás és két HOO korouás nagy uciu változatlan árfolyamok mellett, az elmúlt héjutalmat, három 5<H>, három 4tNl. hártiin ;ÍOO és ten ismét (17 üzlettclenség jegyében állott. A köhárom - 1 H> koronás jntalmat. .lutuluiat azok kap- zönség a értékpapír transuctiókkal szemben n
unk, a kik közérdekű erdősítéseket államsegitség feiiteinlitett okoknál l'ogvu várakozó álláspontot fognélkül végeztek, elsőrendű jutalomban pedig csak lalt el. A külföldi tőzsdéken is meglehetősen színazokat részesitik, kik egy tagban legalább 25 hol- telen uz üzlet, és nagyobb árlolyamváltozások az
dat erdősitettek. A jutalmakat a főldmivelésügyí elmúlt héten ott sem állottak be. Mérvadó körökDr. Csiky József, nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
minisztérium a most megkezdett erdősítésért öt év nél az a vélemény van elteijedve, liogy a kiegyetörvényszéknek 1907. évi 2847 sz végzése
igazgató.
elteltével 1912-ben Ítéli odu. Az ez év tavaszán zés megtörténte után, nini a jeleu viszonyok mel- 2—3
következtében dr. lmecs János csíkszeredai
megkezdett erdősítéseket július hónap végéig, az lett már a legközelebbi jöv-'ire várható, az értékügyvéd által képviselt Bertuanii Wolf gyimesi
őszi erdősítéseket december 25-ig az illetékes er- papír piaezon fellendülés fog beálla'ii, annál is
lakós javára Jakabovits Samu csikcsicsói lailőbntóságnál kell bejelenteni.
inkább, mivel az ipar és a kereskedelem üzletmekos ellen 4800 korona s jár. erejéig 1907.
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K É T L ó évi március hó 2<>-án foganatosított kielégítési
É s
szeredai kir. törvényszék bíróját az igazság- letnül az egyes ipar váUalatokra. valamint nz azok- F^l^J^Ll
végrehajtás utján le- és felülfoglalt 5279 kor.
Ügyi miniszter saját kérelmére a gyulai törvény- nál érdekelt pénzintézetekre kedvelő kilátások
becsült következő ingóságok, u. ni.: bolti árubámfelszereléssel együtt
székhez helyezte át. Társas élctUnk sokat vé- nyílnak.
cikkek, különböző ruhaneinüek és szövetek,
szit távozásán s azért jóki.ánataiok kísérik uj
A helyi értékekben, mint mír fentebb emlíszobabeli bútorok stb. nyilvános árverésen
állomás belyéte.
tettük, szintén alig fejlődött ki üzlet, és bár n
eladatnak
— Műkedvelői előadás. Amint érte^ külfördről a pénzviszonyok lénvegbs köunyebüléséMely árverésnek a csíkszeredai kir. jásülünk, a csíkszeredai ifjúsági önképzőkör mű- ről érkeznek birok, a nemzetközi értékek is el volrásbiró -ág 1907-ik évi V. 335. számú végzése
kedvelő előadásra készül; 1907. április 20-án tak hanyagolva.
folytán 4800 korona tőkekövetelés, ennek 1907.
Sz. 504—0D7.
1—2
fogják bemutatni az „Árvalányhaj" cimü népA pénzviszonyok további megkönnyebbülése
évi január hó 1-ső napjatói járó 6°/o kamatai,
színművet
ntán a német angol kamktlábok leszállítása várki7
'/a"/o váltódij és pedig, összesen 261 korona
— Értesítés. Meghivó helyett ez nton hív- hatók, mely körülmény nagyban hozzájárulna alioz.
74 fillérben bíróilag már megállapított költséjuk fel az érdeklődő közönség figyelmét a f. hó hogy a tőzsdék nz elmúlt hetekben szenvedett jelengek eréjéig, a végrehajtást szenvedett lakásán
21-én (vasárnap) Csiksomlvón a fögimnázinm egyik tékeny árfolyamcsökkenéseket isinét behozzák.
Csíkszereda r. t. városnál lemondás csikcsicsó községében leendő megtartására
termében tartandó felolvasásokra, amelyek d. u.
1807. evi április hó 22-ik napjának
folytán
üresedésben levő tanácsi iktató- délelőtti ÍO órája határidőül kitűzetik
4 órakor kezdődnek. Felolvas l)r Dobos Ferencz
kiadói (írnoki) állásra ezenuel pályáza- és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megEurópa térfoglalása Ázsiában cimen : Pál Gábor
igazgató pedig népszerű modorban fogja ismertetni Nemzetközi nagy lóvásár Érsekuj váróit. tot hirdetek.
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóa tárirós fejlődését megfelelő demonstrációkkal
Felhívom mindazokat, kik ezen vá- ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai érA
Nyitramegyei
Gazdasági
Egyesület
áltul
kisérve előadását Ezen felolvasásra belépődíj néltelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet
a f. évben rendező XXY-ik uemzetközi lóvásár lasztás utján betöltendő állást elnyerni ígérőnek, szükség esetén becsároo alul is el
kül lehet megjelenni.
Érsekujvárott ^Budapest és Bécstől gyorsvonntou öliajtják, liogy ez iránti kérelmüket hoz- fognak adatni.
— Öngyilkosság. Ifj. Bakó Ágoston cso- 2— H órányi távolság) ismét május hó első vasárnap zám folyó evi á p r i l i s hó 27-ig
mortáni lakos április 15-én vadász fegyverével délutánján és az utána következő héttőn, vagyis
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
agyonlőtte magát A szerencsétlen embert 4 gyer- május hó 5-én délután és május hó tt-án fog meg- annyival is inkább adják be, inert a ké- mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kimeke siratja. Tettének oka ismeretlen.
tartatni. Ezen lóvásár Magyarországon a legjelen- sőbb beadottakat figyelembe nem ve- elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
— Tano-estély. Folyó 1907. évi április tékenyebb és a legkeresetebb, melyet a tenyésztők szem. Az állás javadalmazása 600 ko- 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
no 27-én, Tusnádon, a községháza nagytermé- és kereskedők egyaránt főikeresnek. Főként a kül- rona készpéuz fizetés.
ben táncesté lyt rendeznek, a 48-as független- földi lókreskedők szokták az érsekújvári lóvásárt
Kelt Csíkszeredán, 1907. évi április hé
Csíkszereda, 1907. április 12.
ségi párt zászló alap javára, a sepsiszentgyörgyi felkeresni. A mult évben is 600 drb. különféle
ll-ik napján.
zenekar közreműködésével. Belépti-dij: Csa- használatra való ló adatott el. Lakások és istállók
Dr. Ujfalusi Jenő,
Molnár Sándor,
ládjegy 3 korona. Személyjegy I kor. 60 HU. az érsekújvári polgármesteri hivatalnál rendelhetők.
polgármester.
kir. blr. végrehajtó.

RuszulyAndrásiiálCsikszereda

Pályázati hirdetmény.
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N CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete.

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.

MiilogkAlcsAaUet nyújt 300 koronától kezdód^leg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében 10-tól (» évig terjedő időre
4'/,»/, alapkamaton. Magasabb kamatú elózö kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt-a la«gyorMbbu folyósít.
Leuialtol hat hónapig terjedő vi Itókát legolcsobb kamat melleti.
Takarikbetetaket naptól-napig 4"/e-kal kamatoztat ós nzokat rendszerint
felmond:» nélkül fizeti vissza.

ALAPÍTTATOTT

U j persely-betét rendszer.

i

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb
Elad aorajagyakat csekély h:ivi" részleifizcteare (az elsü részlet lefizetése
utáu a nyeremény már n vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
8 -r>2
Elvállal Mtadel aagbízaaokat és átutalásokat bármely piacra Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trles'tl altalános blitoaitó táriaaágot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég . betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
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350.000
85.000
200.000
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bliloü

1883-BAN.

korona.
kornna.
korona.
korona.
elhflyc*é*».

Kölcsönöket nyújt

váltókra, liosszu lejáratú kötelezvényekre, tiszten
5 - 6 ° ' . os féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e einien bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utáujárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb bizlositott
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvallal megbízásokat es pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától

választéka!

szí,tea

ALAPÍTTATOTT

1883-BAN.

Betét allomáuy
Értékpapír kéailet
Tartalékalap
Alaptőke .

EMMagat ad értékpapírokra és betárolt árukra.
FalyéiZÁJHlal bitalt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és péazvaltóOilat minden ágúval, u ni.: .vásárol és
elad a legméltányosabb áron

Képkeretek

16. szám.

L A P O K

^
oo

Î

nyitva vannak.
18
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A nagy közönség szíves figyelmét felhivom nnsyválnsztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom —
— j
—

Eâ ÉSZ

ÉPÜLETEKNEK

ÜVEGEZÉSÉT,

p

bármily fajta és nagyságú Uvegekkkcl. — Tehát ne mulassza el senki
megteknteni :i m. kir. törvényház melletti üzletemben a szeblim ()tl !lzt m:1?ll,t
nél szebb és minden K É P K E R E T E K E T
''''
igényeket kielégítő
=—=—készittelné, amit olcsón és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlom kiikiillómcnti b o r a i m a t és
likőreimet, a legfinomabb t e á t éa t e a r u m o t , amiket szintén szolid
árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből. — —
•=—Teljes tisztelettel:
3_26

•''*

9T
•ti
O
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ÜZY. KA Hl) A L A J O S N É .

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni a passa-portuért.

Olcsó és p o n t o s

KALMÁR ÉS ENGEL

a h a j m o s á s á h o z esak is egyedül a

PETROL-SZAPPAN
ajánlatos. Ára 1 korona.
Egy üveg ára 2 korona.
Legjobb fogápoló O m A U I Ţ I M
és szépitószer a O 1 V IB A l 1 111
Fogfájásnál fájdaloincsilapitó amerekai
fogeseppek; ára 80 fillér. — Mindennemű hajfestők és szappanok kaphatók
•«-

BŐRKERESKEDÉST

BALOGH GÉZA
borkereskedő.

-J

alkalrnasstenyósz igazol viinnyul ellátott

Telje,jota

(berni) tarka bika eladó
" " Eofiiül letezö újdonság!Kölönte Lászlónál, Kaszonujfalu.

Árjegyzék ingyen ! Olcsó úrak r^szletfi/.i-U^re

Van szerencsém a helyi és vidéki közönség tudomására adni hogy Csíkszeredában,
a Bájer Ferenc ur házába (Rákóczi-utcai

7-10

ÉRTESÍTÉS. Í;SÍ

Egy drb igen szép, tenyésztésre

K/.en motorok opyriilcte»» jiiriUuak és Imumlatos
egyszerű szerkezetük iolvtHii har uu'lv lepjúrfti lnnalib ember által is azonnal kttntívcii kezelhetők.

=í Értesítés. s=

Kiváló tisztelettel

siks/.ere<lu város és vidéke inélvon tisztelt közönödének
iiloműsiim hozom. hojrv a főtéren levő első rangú borbély
fodrásE>ÜBletemet ujonaa berendeztem, nliol ucy.inis főképen n lisztaságr* nn^r.v
sulyt íektetek. A/ ii/letlien levő összes eszközök miiiilcn egyes ven«Jég után és has •
nálnt előtt is fortőtlenitve lesznek. Továbbá min<l<-N egyes elólizclóu'-k ORV fiók ált
rí u<lclke/,é<ére, liol iniiiJrnki elzárva turtlml saját fésűt, hajkeféi, bajus/.kötőt stb.
Baktáron t a r t o k : mindenféle pipere ós illatszereket, tyuk*/.eniiitól, hnjszesxt korpa
és luíjliullás ellen. Stb.,
S mi ml ezek legolcsóbb árbun csakiw nálam szerezhetők be.

hitünö OBépléeért!

CSÍKSZEREDÁBAN".

nyitottam.
Eötörekvésera
igen tisztelt vevőimet jó és
ponto* kiszolgálásban részesíteni.
" --

MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (ír,.•_>«)
BUDAPEST, V., LIPÓT KÖRÚT 18.
A iiinl ja nt;v cséplőgép, in int malomÜBcmre
lepcijyszeniU» benzinmotorja t, beozinlokomobiíjait, viiliiinint sEivogásroo torjait, melyek V.
Lipót körút 19. Imraiikor üzemben megtekint liclnk.

=

Hajhullás esetén Petrol-hajszesz.

Fekete Vilmos illatszettarában

kiszolgálás!

Sz. 520 -1907

l -2

kJHirdetmény.
Alólirott elöljáróság közhírré teszi,
hogy Csikmindszent község vadits/.ierll-

letc az 1007. evi április hó 26-én

délelőtt 8 órakor a község házánál megtartandó nyilvános árverésen 3, azaz
három évre haszonbérbe fog adatni.
Csikmindszent, 1907. április 10.

Kovács Béla,

Nagy István,

jegyző.

Iiiní.

i f it* ap*

n»

i- 3
/n* n» n» ^ w

^ # # ^

^

l/ftTŐ T U N I T Ó T i , , l i t háznál és vidéKUIU IMHIIU. k
kör-kötőgépen és
nagy ilupla kötőgépen mindenféle patent harisnyákat és az ehhez való fonalakat olcsón
be szerzi Poilak János kötő tanitó Sepsiszentgyörgyön. Gróf Mikó Imre utca 19. sz.

Vun szerencsém a fogyasztó közönség tudomására hozni, hogy az ecetgyáramat újólag berendeztem s abban

kizárólug borszeszbrjl, 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.
Rész vény tarsaaag Csíkszeredában
és fiókintézete
Bükszádon,
u legelónyösukb feltételek mellett nyújt kölcsönöket váltókra, kezesek mellett éd betáb
lázasukra.
KölcsüDt ml továbbá részvényekre, értékpapírokra és arnny-ezilBt zálogtárgyakra. —
foglalkozik idegen pénznemek beváltásával
és minden bankszerű dolgokkal.
Takarékbetéteket elfogad, betéti könyvecskére és folyó számlára 4",°/, kamatozás mellett, a I0°/« os tükekainat-adót is az intézettizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a legkészségesebben szolgálnak a bank kirendelt
közegei az intézet helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság főiigynökségét is az intézet kezeli,
uAz igazgatóság.

Becses rendeléseiket készséggel
teljesítem.
Csíkszereda, 11)07. március hó.

Özv. id. Gál Andrásné,
5—6

ecetgyáros.

HIRDETÉSEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

Hossznrovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födöanyag, olcsó áron kapható

1B—0
Ir»<la: Kapu-olea

15.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.

Irwdw; K a p u - u l e »
Nyomaton ttevnbodt Jóuer kOujYDyomdijában, CgiksieredAban, 1907

IS.

