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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
flZVOBODA
J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová a lap szellemi restét illető minden közlemény.
valamint hirdetés?k és előfizetési dijak is küldendők.

Megjelenik a lap

minden s z e r d á n .

FKLELÖS SZKIIKKSZTO:

Dr. F E J É R

ANTAL

Előfizetési ár: Kgész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor
Télévrc 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkiut 40 ftll.-ért közölteinek.
Ismeretlen czéguk hirdetési dija előre lizetcudő.
Hirdetési
dijak a leeolcsóbbun számit tatnak.
Egyei lap ára 20 fillér.

Nyilttéri ozikkek

POLITIKAI.
K(")ZGAZI)ASA(iI
ÚS TARSADALMI 11KTILAP.
Kézirntok nem m! uhuik
vissza.

kap azonnal, ha igazságos lennék és tevés mezejére lépni; nem különösen názium. mert azt sem tudjuk, hogy lesz-e V
akkor, hogyha meggondoljuk, hogy a De a cikkíró érvelését nem tudjuk szó nélkül
liüen referálnék ezekről.
Szóval nyomtalanul, észrevétlenül nép jóléte nem esupán a gazdagságban hagyni Hiszen abból világos, a cikkíró is azt
A vármegye — ugy lálszik — pi- eltűnt a régi palriarchalis vármegyei rejlik. Tirus, Karthagó a gazdagság mondja, hogy a státus egyáltalán nein fog
építeni: az az csak akkor fog épiteni, ha máhenőt tart, hosszú pihenőt a heves, élet az egész vonalou. .Mély hallgatásba őrületes gyűjtése miatt bukott meg.
szinte idegrontó lázas küzdelem után. merültünk. Vájjon meddig tart ez a le- * Akár egyik, akár a másik okra sok bizonyosan a vármegye és állam) pénzt
Talán az álmok misztikus világában ke- targia? Isten a megmondhatója!
gondolunk esak azt a nemes célt tüz- adnak. Akkor igen, kegyes lesz, és gondos
resett otthont, hogy a bűbájos képek
Mi az oka ennek, kérdezzük mind- heljük ki magunknak, hogy ezeket fel- atyaként épiteni fog a más pénzén. Akkor
látásában, a túlvilági s édes mámorban nyájan, pedig hát... nagyon jól tudjuk. . tétlenül el kell oszlatnunk. Hagyjunk majd boruljunk le s mondjunk hálát áldozat
ringató zene hangjai mellett, gyógyító Féltékenyek lettünk a hatalomra, iri- fel már egyszer a gyalázatos személyi készségéért. Véghetetlen jótékonyság! Ennél
balzsamot nyerjen a kimerültségtől seb- gyek lettOnk egymásra, tartózkodók let- gyűlölettel, feledjük a multat s fogjunk többet bizony nem lehet várnunk Miért, mert
zett lelkére, avagy pihen azért, hogy tünk a legjobb barátainkkal szemben. béke jobbot a leendő nagy feladat mi- Csíkban mi vagy unk a státus.
az arra alkalmas pillanathun ujult erővel Ime, most tárul fel a való a maga ször- nél sikeresebb megoldására Mindenek
[•'./. ami elégtételünk, tiyulafehérvárt. Udfolytassa a harcot. „ K e z d j ü k e l ö l , nyűségében, hogy miért is vágyunk a előtt teremtsünk egészséges köz^zelle varhelyt. Kézdivásárhelyt. Marosvásárhelyt stb.
c s ú n y a v o l t a j á t é k " ez lévén u hatalmi polcra tulajdonképeit ? Azért, met a vármegyében, inert ez az újra nem
o I n aló lakosság a státus, de nálunk
motto. Demostheneseket, Cicerókat tul inert ezáltal önmagunknak kivárniuk 11i —alkotás „conditio sine qua non*.ja.
Csikhan iná.-ként áll a helyzet.
szárnyaló szónokaink hallgatnak, vezér zelegni, inert igy követeli ezt nz é n ,
Azok a varosok szerencsések. Olt sok a
Hu komoly és összetartó szeretul
politikusaink fene módon megeseude csak most ébredtünk arra az öntudatra, irányítja cselekedeteinket, ha bizalom református, oláh sih. Csíknak miért kell, ott
sedtek, alig látui őket, akkor is lelii- hogy miért is ragaszkodnak a már ural- lámád önmagunkban, egymásban és a nem kell félteni a kath ügyet. Ott majd egégyeztett orral, szánalmasságot keltő ko mon levők a hatalmi pálcához, meri társadalom jobbjainak segi'ő jókakara- szen katholikus a lakosság, minek ott áldoznia
mor arccal gyülekeznek a közkedvelt fellik uz egyéni nagyságot és miéli sir tálian, ugy a siker biztos.
a státusnak V
sarkon. A Ihema még szánalmasul)!). tiiik a bukottak: meri elvettették ezt.
He ii ke A i n a l .
Hiszen ez tetszelós'politika, a státus gyűNem is emlitem, mert visszatetszést kelléseken le lehet torkolni vele azt a néhány s
Szomorú
igazság,
melyhez
kétség
tenék. Néha-néha egy-egy sóhaj is fakad
jubbára félénk csikmegyei delegátust: Ugronegyiknek, másiknak ajkáról. Mennyi ki- nein fér. Az altruizmus szele ugy lát- Még egyszer a gimnázium áthelye nak még az itt levő néhány honvéd is jó ütó
szik
uein
képes
keresztül
törni
a
Harfejezés ebben a sóhajban! Vissza emzesenek kerdéséhez
kártya vol>, mikor a fölött való haragjában,
lékezés a múltra. Itt jönnek a szebbnél gitán. Itt nyögünk a vad önzés, az
egyéni
érdek
kínos
járma
alatt.
Kzérl
A
„Csíki
l,:i|i»k" április 17 iki számában hogy emberét nem válas/ták meg. ezt a régen
szebb képek, mintha épen kalediosko
a csiksomlyói gimnázium áthelyezésével két vajúdó, gyötrelmes ügyet agyon akarta ütni.
pot forgatnának. B pillaualbau a nagy vagyunk olyan nyomorultak
Az ürügyek mindig mások, de a cél egy.
cikk
foglalkozik.
A
gazdasági
téren
beállott
hirtelen
íelki megnyugvás az arcra is fénysugárt
Csakhogy nem ez az igazság. Ne szépítgessük
nagy
változás
is
egyik
oka
ennek
a
•lóllehet
a
két
cikk
tartalma
meglehetővon, hol az őröm mosolya honol. Csak
az ügyet tovább, hiszen itt okkal nem lehet
rfivid ideig, sajnos. Az arc hirtelen ko- nem lörödömségnek. Óriási töke fek- sen összevág, iróik személye iránt való tisz- győzni.
mor lesz Más képsorozat váltja fel a szik a vármegyében, ennek meglelelö- teletből, niinilakeltót közölte a szerkesztőség.
Ugy látszik az a baj, hogy katholikusok
Teljesen méltányoljuk iróik nemes szánrégit, cime: „A j e l e u * . A senlimen leg a munka ára is hatványozottan emeltálisabb „nagyságánál eiós lelki küzde- kedett úgyannyira, li; gy egy munkás a ih'kát. ile meg kell vallanunk, hogy szavaik vagyunk, hogy itt a kath. ügyért nem kell
lem támad e percben, mely hideg verej- két kezével annyit szerezhet, hogy a nem nyugtainak meg. sót megerősítették aggo- semmit se tenni.
A másik meg az, hogy ennek
téket is fakaszt, inig a másik uyugod- táblabírói fizetés sitii mellette. A socia- dalmainkat.
KönnyU ugyanis a sorok közül kiolvasni, gyének van egy kis vagyona.
tabban, angol hidegvérrel veszi az lis irányú tevékenységnek tehát — de
Ailja oda a státus gimnáziumára Ennek
egészet. Eszébe jut Madách Líviájának csak látszólag — terc a jelenlegi vi- hogy a kérdést a státusnak sikerült isiiét
mondása: „ma nekem, holnap neked". szonyok között nincsen: Hallhatni napról- olyan holtpontra vinnie, amelyből, mint mon- vagyonát a rossz gazdálkodással tönkre tették,
Legutoljára mind nyáj au csakis egyre napra: Miért hajszolják annyira azt a dani szokták, beláthatatlan ideig nem Ing a pótolja a vármegye; majd mikor állani fog a
diszes iskola, a státus nem fosja odahívni a
gondolnak; ez a gondolat jóleső meg- székelymentési akciót ? Nem gondolják megoldás felé közeledni.
Látszólag ami jogos panaszaink alapta- vármegyét, hogy a felett jogot gyakoroljon,
nyugvást kelt, érthető, mert régi igaz- meg nz illetékes körök, hogy az aki
társadalmi állásánál, szakképzettségénél lanságát akarják iróik netnes igyekezettel iga- akkor az egészen az övé lesz.
ság, hogy: „huncut a vármegye".
fogva alkalmas az agitációra, nyomorul- zolni, s azért engedjék meg. hogy .sine ira
Vájjon ahol a státus utóbbi illőben uj
A kaszinóban? szintén szunnyadó tabb, szegényebb, mint az, a kin segí- et studio" megtegyük mi is észrevételeinket-. p:ili)lakot építtetett, mit adtak arra a várélet honol. Terz, quart, contra cassa teni óhajtanak ?!
Azt mondja az egyik közlemény, hogy a megyék V
stb stb. szavak néha-néha megzavarják
Annyiban tévednek ezek, hogy el- státus ha utoljára épit is nekünk középiskolát,
Ez a vármegye elment az áidozat készséga csendet, de valljuk be őszintén ko- feledték a legfontosabbat, hogy t. i. a az az eddigiek" között a legértékesebb lesz és nek olyan mértékéig, mely büszkén áll az állam
moly problémákról vajmi kevés szó köznép vagyoni jóléte kihat a magasabb itt ni" emlegessük, hogy könnyű a státusnak támogatása mellett. Egy vármegye a maga
esik.
körök vagyoni állapotára is. Nem sza- máséból épiieni. n.ert „Csíkban mi vagyunk kicsiny erejéből majd annyit adott, mint az
állam, ez a hatalmas ur; kinél a százezrek
Privát Összejöveteleken ? Jobb lesz bad tehát ilyen köünytl gondolkozással, a státus" (sic!itt hallgatni. Egészséges ember migraint mondhatni tág lelkiismerettel a semmitNem tudjuk, hogy milyen lesz az uj gim- alig jönnek figyelembe.

A szunynyadó élet,

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCAJA.
A
Irta: Balogh Pista.
Koldusok koldusa, vén fakó poéta.
Te, kinek szivében dal. szerelem láncolt
Valamikor régen.
S fölráztad daloddal, csodás hangszere !del.
Megríkatva egykor a/ egész országot:
Elfeledtek szépen

Hát nem faj a lelked.
Szivedben nincsenek gyötrő, kínzó vádak.
Mit szentébe szórnál e kufár világnak.
Hogy így koldus* módra,
Testeden e condra.
S betevő falat is alig jut ugy mákszem ?
Khezel naponta .
Oli liát ez nem láj. nem?
Te, kiért rajongott annyi sok nő. asszony.
Nincs lelkedben, ami könnyeket fakasszon?
Hogyha végig nézel, inalta hiak a fénye.
Koszorúja, hire, édes dicsősége.
Nem ríkat meg fájón ?
Én nem élném ezt tul jó öreg barátom!
Az ifjn r bolyhosa így szólt az öregnek
A kávéház csöndes, sarok szögletének
Kgyik asztalánál... vidéki városban . . .
hová lerándult.
Az öreg szól halkan:
Itju barátom!
Oh. nekem az élet a init végig éltem.
Szi p, ragyogó álom Î
Volt-é hirem, nem, mit törődtem véle,
E* hogy kenyér kéne?
Hogy szerettek engem,
S egykor annyi lány szem

Fényes sugarától szerelmes lett lelkem :
Ks daloltam édes. szívhez szóló hangon ?
Nem tehettem máskép, önként jött a lanton.
Másoknak daloltum, másoknak szórtam szét
Minden kis virágom, én csak a tövisét.
Annak a szúrását érezhettem liam.
I>e nem lajt u vérzés. Kltem könyen vígan,
t Hí az éu világom,
Alinak lenyes napja m-m itt a földön volt
Csillagok közt jártnm. mesés tündér tájon.
Mimiig égi fényben, nem tV>Mi világon.
Italom, ételem.
I>al, illat, szerelein s a nap a mi én iám
Fényesen ragyogott, az u szeretet volt.
Hogy éheztem sokat, kopott volt a ruhám.
Akkor is. a midőn dicsőségem pontján
Nagy szerényen álltam.
Oh ez soh' se bántott:
Nem ismertem én meg e rö^'is világot.
Mondd ? hát miért volna panaszos szó számon.
Mikor nekem most is ax élet csak álom?
És szeretni tudok, ugy hogy te. sem jobban.
Ilju a szivem, ha el is aggódtam!
— Igazi bohém vagy most is öreg. látom :
Kevés ilyen szív ezen a világon. —
--- Mondd nz ítjn lágyan.
Ks szól a pincérnek:
liort szaporán, bátran.
Ne nézze az árát!
Iddogálnak ketten
S a ráncos szemekben
Megcsillan a régi múlt időknél: fénye.
Annyi rejtett érzés zsong-bong a szivébe.
A' nélkül, hogy kérné ifjú burát Ja,
Beszélni kezd önként az öregnek szája.
Heviti a jó bor, a szivét, a lelkét:
— Hallgasd meg csak Ham, elmondok egy mesét,
De igaz ám azért mimlen szava, hangja,

Forog a nyelvein, nierr a szivem akarja.
Sok leányt szerettein, sok gyönyörű asszonyt.
Mig ilju voltam.
S engem is szerettek, hogv róluk daloltam.
I)e ii inikor épen a harminchoz értem.
Akkor akadt elém egy ragyog/» éj szein
Alinak sugarától bomlott meg a lelkem.
Kedves jó barátom.
Itövid ruhában járt.
I*iro< volt az ajka. Nincsen lenn az égnek.
Milyen e kis lány volt,
Uagyugóhh csillagja.
Ks szerelmes lőttem
Irtain hozzá verset, nem is egyet, százat.
Szép csengő dalocskák. epekedő vágyak.
Ha rátok emlékszem.
Köny csillan szememben :
Ti voltatok oka.
Hogy nem tudtam róla lemondani soha.
Lányos kiesi szivét rabul ejtettétek.
He vallotta titkon, hogy a mig csak é|«>k
Szerelni log mindég.
Szeretni a szive egész melegével.
Szeretni a lelke minden szeleimével.
Ks be is váltotta.
Igaz volt a szava.
Oh ilyen szerelmet esupán a mesékben
lelhetni fel épen.
Nem csattant el soha cg}* csók se az ajkon.
Az ölelés is csak lopva született meg
Agyamban, hogy mindig akarat maradjon.
Nem volt ez. barátom, földi szerelem, nem.
lg}* csak az augvalok szerethetnek ott fenn.
Egy légies tiszta, szép eszményi álom.
Ma is ennek vagyok a rabja, barátom!
Így beszélt az öreg, az ifjú hull gat ta:
A szivéig hatott minden szava hangja.
Igy-igy a poéta szinte Ötven évvel,

Kgy busz éves l'érli szerelmes szivével.
• laj! szép volt az élted, most már nem csodálom.
Hogy nem fáj lelked a hálálhiúságon.
Mit a világ szór rád. —
Mond az itju barát,
!)t* nyílik az ajtó s u csöndes kávéház
Vidám társaságnak hangjától lesz zajos.
Szép asszonyok, urak egy hosszú asztalhoz
Telepednek sokan.
Hol a czigáuy. hol van?
Azt n Iüstöd képed s a hegeilii fádat.
Nem hoznád-e ide ácsi! az apádat !
Kiáltja egy férfi. —
Oda sompolyognak ketten, hárman, négyen.
Lassankint a banda együtt van egészen.
S rágyújt cg}* nótára, zokogóan. fájón.
Sirva síró hangja, hogy a szívhez szálljon
Múlat a társaság, vigadnak, csevegnek.
A sarok asztalra oh dehogy Ügyelnek.
Van közöttük mégis egy ragyogó szempár,
A szögletbe néz. néz. hogyha lopva is bár,
„Öreg! a te nótád húzzák a cigányok.
Látod, hogy egészen nem feledtek, látod!? Köuyes lesz a szeme a vén poétának.
Meg valaki inasnak.
— -Nézd. ott van egy asszony habos kék ruhában.".
„He gyönyörű termet, ilyet még uein láttam."
Felel rá az ilju. —
— „Hogyha láttad volna csitri lány korában . .
Az itju „bolyhos - csak ámul magában,
A cigány uicg húzza szomorúan, szépen:
„Van egy nsszony, kiuek a szive, a lelke
Az cnvém egészen. -
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é9 biztos kézzel űzhessék a mezőHiszen talán nem ia méltó a státushoz, denki Bzerelte a derék és jellemes papot és május hó 5 én i vasárnap), mint a honszerző okszerűen
gazdaság ezen jól jövedelmező mellékágát.
Árpád
fejedelem
halála
ezredik
évforduló
napférfiút,
azért
mindenki
hullatott
legalább
egy
ehhez fényes történelmi múlttal biró elókeló
tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik
könyvcBeppet a sirnál. A koporsóra számosan ján délelőtt 11 órakoi, Kolozsvárt a városháza Egy-egy
s ellátási segélyképen a lelkészek, tanítók
testülethez, melynek nagyságát ami atyáink helyeztek
koszorút, igy a felcsiki espereai ke- nagytermében, XXIII-ik évi rendes s egyszers- fel
Tetették meg, hogy minduntalan több-több kö- rület papsága, a csiksomlyói róm kath. fő- mind üunepi közgyűlését tartja. A közgyűlésre naponkint és ezemélyenkint 2'50 koronát, a
kisgazdák 150 koronát kapnak.
veteléssel álljon eló.
gimnázium tantestülete stb: Nem hagyhatjuk az alapító és rendes tagokon, valamint az örö- fóldmives
testületek és fiókválasztmányok képvise- Ezenkívül a távolabbról jövő hallgatok az útiSzóval az a tétel, hogy Csíkban mi va- említés nélkül, hogy szerencsés gondolat volt kös
költségre
is
segélyt. A részt venni
a temetést rendezők részérói, hogy a kántori lőin kívül a vendégek is szívesen láttatnak. szándékozók nyernek
gyunk a státus csak annyiban áll meg, hogy teendők
felhívatnak liogy bélyegmentes
végzésére a tanitó képzó intézet ifjú- 1. Elnöki megnyitó és bizottságok kiküldése. kérésüket a Székelyföldi
miniszteri kirendeltmi csíkiak a státusnak szintén egy tagja, — ságát kérték fel, mivel ezeknek egyöntetű 2. Árpád vezér. Emlékbeszéd halála ezredikbár mint a másik cikk nyilván elismeri — tel- éneke és a szomorú aktushoz illó komolyságit évé ünnepén. Tartja dr. Márki Sándor kir. tud. séghez címezve, a kisgazdák községi elöljáróságuk ajánlásával, míg a lelkészek és tanítók
jesen elhanyagolt tagja vágjunk, amelyre most a temetési szertartásnál is de különösen a egyetemi tanár, directoriumi tag. 3. Evi jelen- felettes hatóságuk útjáu közvetlenül a minisznincs szükség, s azért sutba dobtak; de a mely korális rei|UÍemnél nagyban emelte a komoly tés. 4. Számvizsgáló bizottság jelentése, ö. teri kirendeltséghez Marosvásárhelyre mielőbb
Emlékezés gróf Kornis Viktor és gróf Teleki nyutsák be.
éppen enuél a kapcsolatban fogva annál több hangulatot.
—' Fényes kitüntetés. Egyházi téren Domokos alelnökökre. Tartja Sándor József,
joggal igényelhetné, hogy ót is részesítsék az mag:» kitüntetés érte Karácsony Márton ma- t. alelnök-főtitkár, ti. Néptanítói jutalmak ki— Kiküldetés Kopenhágába Dánia
intézmény áldásaiban, mivel Baját magáéból is rosvásárhelyi apát-plébánost, vármegyénk szü- osztása. 7. Jelölő bizottság előterjesztése. 8 fővárosában ez év inájus-jnnius hónapjaiban a
löttét. A kitüntetés a katholikus vallás fejétől önálló indítványok, melyek nz igazgató vá- világ összes szaklapjai sajtókiállitást rendezkész a legnagyobb áldozatra.
lasztmányhoz legalább 8 nappal A közgyűlés nek. A Magyar Újságkiadók Országos SzövetA legnyugtalanítóbb a cikkeknek az a X. I'ius pápa őszentségétól jött, ki Karácsony előtt
bejelentendók. 9. Elnöki zárószó. Ked- sége legutóbb tartott választmányi ülésén megMártont pápai prelatussággal ruházta fel Hivei
tendenciája, hogy az állam és különösen a köréhen
vezményes
utazási jegyek váltására jogosító bízta Lenkei Zsigmondot, a Szövetség jegyzőmozgalom indult meg. Itogy a Iiómá
vármegye is emelje fel hozzájárulását.
ból hazaérkező uj prelatust minél nagyobb igazolványok rendelkezésre állanak.
jét a világkiállítás tanulmányozásával. A taNem tudjuk a törvényhatóság tagjai, hogy ovációval fogadják. A jól megérdemelt kitün— Kitüntetés. A király őfelsége folyó nulmányút eredményéről Lenkei az Újságtetéshez
mi
is
őszintén
gratulálunk
!
vélekednek ; de látjuk a státus célját: szenibeévi április 13-ról keltezett legfelsőbb elhatá- kiadók Lapjában fog beszámolni.
— Tanitó-gyülés. A kászou-alcsíki róm. rozása alapján megengedte, hogy felsóeóri Cse— A gyergyóujfalvi erdőségeknek kikötúsdi az egész. A kérdést nem ejti el látszó
lag, de olyan módokon tartja függőben, amely kath. tanítói járáskör a szokásos tavaszi il- resnyés Emil in. kir. csendőr főhadnagy a ro- termelésére és na^yo'tb gőzfürész létesítésére
lését f. évi május hó 11-én Csikszentkirályon. mán korona rend lovagkeresztjét elfogadhassa az angol-nsztrák bank égisze alatt részvényvele egyértelmű. Hiszen már unalmasságig az
társulat van alakulóban. — Az erdőségeket
elemi iskola helyiségében tartja meg, i és viselhesse.
tárgyaltak, alkudtak. A státus kerek 10 esz következő tárgysorozattal 1. A Szentlélek se
— Egy szekely fürdő eladása. A szé- 4,800.000 koionáért vették meg.
tendó óta ígérget. Az alatt más helyeken épít- gitségül hívása és szent-mise hallgatás 0 óra- kelyföldi Málnás-fürdő részvénytársn-ág mult
— Pályázati hirdetés. A dévai m.
kor. •>. Fél 10 órától kezdódőleg a Il-ik oszt. vasárnap tartotta közgyűlését,- melyen egyhan- kir. állami tanítóképző-intézetbe való fölvételre.
tetett is, el is felejtette.
feldolgozott
nyelvtani
anyag
és
magyarázatokA
dévai
m. kir. állami tnnitóképzó-imézethe
gúlag
elfogadta
a
,Siculia"
ajánlatát,
hogy
Ha tovább Is alkuszunk, ha nem tüz ki
az állam is, a vármegye is egy tix időhatárt, ból bemutató kikérdezést tart: Kristó István Málnás-fürdót 50000 korona vételár fejében a 1908 ik iskolaévre mind a négy osztályba
helybeli tanitó. II. Ülnöki megnyitó. 4 A niu'.t
tulajdonos összes jogainak és köte- össze',en 35 ingyenes henlakó, 50 féldijat fimely a státus halasztásainak határt szab, ak gyiilés jegyzökönyvének felolvasása és hitele- jelenlegi
zető, 35 egeszdijat fizető és 15 egyenként
lezettségeinek átruházásával, megveszi
kor a somlyói gimnázium Ugye soha sein nyer sítése 5. A nyelvűmben felmutatott eredmény
130 korona évi ösztöndijat élvező növendék
—
Eljegyzések.
Nagy
B.
György
gyimegoldást.
méltatása, (i. A kath. tanítók orsz. nagygyűlése mesbükki lakós folyó évi inájus bó 1-én vál- fog felvétetni Az intézet minden kívánalomnak
Az nekünk nem vigasztalás, hogy folyik által, az „elemi oktatás közgazdasági szetn- tott jegyet Solymosi Berta kisasszonnyal Csik- megfelelő új interiiátussal ibcnnlakás, köztartás:
külön háló és gondozó-termek, inosdószobák,
a tárgyalás. Ezzel Kaink sorsán nem jav pulitból való javítása" érdekében elfogadott gyiinesen ;
határozati javaslatnak tárgyalása. 7 Szaval:
— Zakariás Geigely leányát Mariskát cl betegszoba, olvasóterem, zenegyakorló fülkék,
tottunk.
Tamás Imre tanitó. 8 Szabadult választott té- jegyezte Sárossy György Gyimesen;
ebédlő, tágas torna- és játszó-tér, tekepálya
Itt már a bizalomnak vége van. Mondja telről felolvasó értekezést tart: Texe János,
— Báliut Vilmos csikrákosi kereskedő stb.) van ellátva s összes helyiségei villamos
ki az állam is, a megye is: ennyit adunk, töb k.-tanitó. !). Kórótli Miklós képző iut. tanár folyó évi
április hó 27-én eljegyezte Sárossy világítással vannak felszerelve. A felvett növendékek közül 120-an az internátusban nyerbet nem. de azt is csak ugy, h: a Btátus ga ABC és reál olvasókönyvét ismerteti Todor Dénes és neje leányát lluskát.
István.
10.
Elnöki
jelentések:
11
A
jövő
gyiinek teljesen ingyen lakást, fűtést, világítást,
rantirozza a záros határidőre a felépítést.
—
Halálozás.
Jakab
Józsefné
szül.
Kohelyének és tárgysorozatának megállapítása. vács Karolina, Jakab József csíkszeredai férfi- mosatást és gyógykezelést s ingyen, fél- vagy
Még csak egyet: a kegyelet nem terjed- lés
12. Indítványok. 13 A folyó évi és hátralékegészdijért élelmezést. Az élelmezésért az
het annyira, bog)" ifjaink sorsa iránt vakokká, ban levő tagsági dijak tieszedése. Gyűlésre a szabó neje folyó évi április hó 30-án elhalt egészdijasok évi 300 koronát fizetnek. A felA
halál
hosszas
és
rájdaltnas
szenvedéstől
közömbösökké tegyen.
köri rendes és pártoló tagokat, valamint a tan- váltotta meg az elhunytat.
vételnél és a kedvezmények kiosztásánál a
szorgalom, előmenetel, magaiselet és szegényHa a státus nem gondoskodik arról, hogy és nevelésügy barátai tisztelettel meghívatnak
—
Esküvő.
Köncse
Antal
folyó
évi
mámaga iránt tiszteletet, hálát támaszszon ren- Csikcsatószeg, 1907. április 25. Todor István jus hó 12-én tartja esküvőjét Albert Uózsikával ség szolgálnak iráuyailóul. Tanítók, tanárok
gyermekei, árvái egyenlő minősítés ineliett
deltetésének megfelelően, akkor a kegyeletet jköri elnök.
Csikszentinári ónban.
Tanügyi hir. Ditróban április hó 19-én
— Levél a szerkesztőhöz. Görög elsőbbségben részesülnek. A felsőbb évfolyaönmaga öli ki belőlünk, s nem mi tagadtuk tette —
utolsó hivatalos látogatását Szabó Géza György békíts községi biró az alábbi levelet mokba az intézet alsóbb évfolyamait végzett
meg tőle.
kii- tanfelügyelő, ki tudvalevőleg megrendült küldötte be hozzánk, melyet tekintettel közér- növendékek vétetnek fel. — A III. évfolyamba
Legyen végre világosság! A bizonytalan- egészségi állapota miatt, beadta nyugdíjazta- dekű voltára szívesen közreaduuk. Tekintetes felvehető egy-két olyan tanuló Is, aki a polgári
ságnál még a kellemetlen bizonyosság is töb- tási kérvényét a minisztériumhoz. A ditrói Szerkesztőség ! Most jött tudomásomra hogy vagy középiskola (gimn., reáliák.) li.it osztátantestületek őszinte elszotnorotlással és mély e vármegyében az a hit van elterjedve, mint- lyát jó sirrel végezte, legalább 16 éves, de
bet ér.
megindulással vettek bucsut szeretett tan- ha Gyergyóbékás községben a románok között 20 évesnél nem idősebb, s az I, és II. évfoHa célunkat így nem érjlik el, legalább felügyelőjüktől,
lyamok kUlünbözeti tárgyaiból a f. évi auguszki a község kulturális fejlődégondoskodhatunk más megoldási módról is sének nagy elómozditója volt, mert ő műkö- a romániaihoz hasouló lázadás volt-vagy volna tus hónap 31-én az intézetben sikeres vizsgákészülőben.
Községein
reputatiójának
megóvájgy azonban kötve vágjunk.
désének egész ideje alatt arra törekedett, hogy vása érdekében kijelentem, liogy e hir minden latot tesz. Az intezeti növendékek külön foEzekre akartuk felhívni a törvényhatóság jóindulatu útbaigazítással, tapintatos útmuta- alapot nélkülöző aljas hazugság s annak ter- lyamodás helyett csak az alább a 4., 5. és 6.
tással. telkesítéssel, buzdítással a népnevelés jesztője vagy beteg agyával rémálmot látott, pont alatt felsorolt okmányokat tartoznak a f.
tagjainak figyelmét.
szent ügyét a tökély legmagasabb fokára vagy pedig magának jövőre érdemet s jutalmat évi május hó 3l-én az igazgatósághoz benyújemelje. Aki őt megértette, szerette is. Ditró- kíván szerezni, (le legyen nyugodt az az Il- tani ; a többieket az 1 koronás bélyeggel elKÜLÖNFÉLÉK.
ban megértették és együttes-osztatlau, ószinte lető, mert úgy a járás főnöke, mint a község látott s szintén ugyanazou határidóig lienyuj— Ssemélyi hir. Páll István apát-kano- ragaszkodással szerették is, minek csekély elöljáróság
eréllyel bir arra, hogy ily tandó folyamodványukhoz az 1—G. pont alatt
nok, az erdélyi róm. kath. státus előadója, bizonyítéka az is, hogy távozó, szeretett tan- mozgalmakatelég
ha lettek volna is — elfojt- jelzett okmányokat mind s a más tanítóképzőáprilis hó 2&-án d. u. Székelyudvarhelyről felügyelőjük tiszteletére impozáns bucsu ban- hasson s nem —
e czélból az .illető" se- ből átlépni óhajtóknak ezeken kívül intézetükCsiksomlyőra érkezett, hogy a főgimnázium- kettet rendeztek, melyen jelen voltak ugy az gédkezését és fogja
igazgatóságától még elbocsátó-levelet is kell
tanácsát
igénybe venni.
ban és a tanítóképző intézetben a tanítás me- állami polgári iskola tantestületének, miut az
mellékelniök. Az I. évfolyamba felvehetők az
—
A
székely
vasutak
kiépítése.
Az
netéről, az elért eredményről és az ügykeze- összes ditrói elemi iskola'; tantestületeinek
olyan tanulók, akik 14-ik életévöket betöltötték,
államvasutak
igazgatósága
már
legközelebb
lésről személyes meggyőződést szerezzen. Mint tagjai, kivétel nélkül. Ritkán történik meg,
de 18 évesnél nem idősebbek, ép testüek,
értesUIUnk, ez alkalommal a megye vezető hogy a lenyugvó napot üdvözöljék, mert többé kiírja a versenytártgyalást a székely vasutak egészségesek legalább u felső népiskolát vagy
fóembereivel és értekezett a gimnázium áthe- kevésbbé benne van az emberi természetben déda—gyergyószentmiklósi vonalának, másod- a polgári-iskola, gimn.'izium vagy reáliskola
lyezésének ügyében. Reméljük hogy sikerült a háládatlanság s elfeledi, hogy az a lenyugvó rangú fővonalként leendő kiépítésre. Miután alsó uégy osztályát sikeresen elvégezték. Az
az ellentéteket, amelyek az áthelyezés kérdé- nap, mig fenn ragyogott, mennyi éltető mele- a kiírási időpont és a versenytárgyalás meg- 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványok
sében ujabban felmerültek a a melyek az áthe- get,
között aránylag csak rövid idő lesz, az intézet igazgatóságához a f. évi május hóáldást osztó jótékonyságot sugár- tartása
lyezést csaknem lehetetlenné tették, elsimítani. zott mennyi
már előzetesen felhívja nz államvasutak igaz- nap 31-ig nyújtandók be. A folyamodványhoz
ki. Ditró lelkes tantestületei azpnban tud- gatósága
az ajaulkozni szándékozókat, liogy csatolandók erediben (nem másolatban) a kö— Murányi Kálmán temetése. Az ták mérlegelni az ételemet annak igaz értéke
elhunyt főesperes hUlt tetemeit április bó 24- szerint s nz elváláskor Istentől minden jót a vonalat utazzák be és a szükséges előtanul- vetkező okmányok: 1. születési bizonyítvány;
én helyezték el örök nyugalomra a csiksomlyói boldogságot, szerencsét és hosszú életet kíván- mányokat tegyék meg a helyszínén. Közelebbi 2. iskolai bizonyítvány a megelőző iskolévról
temetőkertben. A végtisztességen nemcsak a nak Szabó Gézának, volt szeretett tanfelügyelő- tájéhozás -al ugy a nyomjelző kirendeltség iro és az ntolsó (jeleni évi tanulmányokról iiskolakerületi papság jelent meg teljes Bzámban, jüknek. A ditrói állami polgári és róm. kath tlája Budapesten ilV. Podinaniczky-uU.za 43. látogatásról) szóló igazolvány, illetőleg félévi
számvalamint Maroshévizen (Topliczán) az értesítő; 3. tiszti orvosi bizonyitváry a folyahanem a csíkszeredai hatóságok is képvisel- népiskola tantestületei.
államvasutak kirendeltsége szolgál.
tették magukat A koporsó körül állottak hímodónak a tanítói pályára alkalmas voltáról;
—
Meghívó.
A
csiki
róin.
kath.
tanítóvei és jóbarátai is, utoljára ezáltal fejezve ki egyesület felcsiki fiókkörének 1907. évi május
— Műkedvelői előadás. A csíkszeredai
iránta igaz szeretetüket, mellyel életében el- bó 4-én Csikmadarason, a róm kath. népis- iparos ifjúsági önképzőkör, folyó 1907. évi 4. a szülők vagyoni állapotáról szóló hiteles
községi bizonyítvány (nem „szegénységi bizohalmozták. A csiksomlyói két intézet tanártes4-én, a Vigadó nagytermében, közkívá- iiyitvány",
hanem vagyoni, kereseti kimutatás);
tülete és tanuló ifjúsága, végül boldogult ro- kola helyiségében megtartandó tavaszi rendes május
natra
másodszor
fogja
előadni
az
.Arvalányhajgyűlésére
a
tagok
és
tanügy
barátok
tiszte5. a családtagok számáról, foglalkozásáról
konai közül öcsscének neje és mostoha leánya
cinili
három
felvonásos
éuekes
népszínművet.
lettel
meghívatnak.
Tárgysorozat:
1.
Délelőtt
szóló
hiteles
kimutatás; G. a szülők (gyámok)
is jelen volt A temetési szertartást Hosszú
— Az estély tiszta jövedelme a csíkszeredai kötelező nyilatkozat
arról, liogy a fiukat a
Ferencz alcsiki főesperes végezte fényes se- 9 órakor Veni Sancte. 2. Tíz órakor kezdódő- templom
alapja
javára
fog
fordíttatni.
Kezdete
gédlettel. A szertartás végesztével a gimnázium leg gyakorlati lanitást tartanak: sn Mihály este fél 8 órakor.
szükségekkel évközben Í9 ellátják aláírásuk
énekkara gyászdalokat adott elő. Ezután a Elek az első osztályban a számtan; b) l'álosy
hitelességét a közs. elöljáróság igazolja). A
gyászmenet megindult a templomba. A temp- Géza a Ill ik osztályban a magyar nyelvtan
— Méhtenyésztési tanfolyamok a hiányos felszerelésű vagy elkésve beadott folomig a tanítóképezde ifjúsága gyászdalokat és Király István az V-ik osztályban a törté- Székelyföldön. A m. kir. frildmivelésügyi lyamodványok visszautasittatnak. Az intézet
énekelt A koporsót mig a bucsusztató beszéd nelemből. 3. Elnöki megnyitó beszéd. 4. A Minisztérium által Marosvásárhelyen r. tnnitás egyszersmind kántorképzó is valamennyi feleés requiem tartott, a templomba helyezték el. mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 5. céljainak megfelóen berendezett minta-méhes- kezetre nézve.
Raocz János csikkarczfalvi plébános, alesperes, A magyarországi kath. egyesületek szövetsé- ben az Erdély részi méhtenyésztők számára
— Gépiroi tanfolyam vezetésére ajánlbúcsúztatta el megható ezivból fakadó sza- gének felhívását ismerteti I'éter Sándor. 6. az 1907 év nyarán 3 hetes időszaki tanfo- kozik egy brassói cég képviselője Riemer Ede.
vakkal az elhunytat paptársaitól és híveitől Szaval: Márton Kmilia. 7. Felolvas: Fejér Dé- lyamok fognak tartatni és pedig: május 27- A tanfolyam aránylag rövid idő alatt végezfelsorolva a boldogalt érdemeit és kiválóságait. nes. 8. A szabályos időben bejelentett indít- től junius 15-ig fóldmives kisgazdak junius hető és sok oly kevésbbé jómódú uri család
A requiemet Jakab Lajos, felcsiki alesperes, ványok tárgyalása. 9. A jívó gyűlés helyének 30-tól julius 20-ig lelkészek és végül július leányának, kik a szülői házat elhagyni nem
csikszentmihályi plébános mondotta. Ezután a és tárgysorozatának megállapítása. 10. A ta- 21-tól augusztus 10 ig bezárólag néptanítók akarják, igen jövedelmező állást biztosit. A
menet a sirhoz vonult, ahol beszentelés után nítások zártkörű bírálata. Csikszentdomokos, részére. Leljük ezen tanfolyamoknak, hogy az nagy torlódás, mely a tanítói pályán néhánya (Sídbe bocsátották a koporsót. A gyászszer- 1907. április hó 15-én. Ráduly Bejámin, elnök! azokon részt vevők n méhtenyésztés gyakor- év óta mutatkozik iskolázott fiatal nőknek
tartás allatt szem nem maradt száraz. Min— AB B M K E ünnepe. Az Erdélyrészi lati elméleti ismereteit és a kaptár készítést ilyen alkalmazásával tetemesen csökkenne és
Magyar Közművelődési Egyesület folyó évi elsajátítsák, hogy az eddigi szokástól eltérően sok kedve-vesztett egyénnek, kik nem tudnak

Uj o n n a n
berendezett

Tavaszi és nyáriidény újdonságai nagy választékban, a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Teljes tisztelettel: Nuridsány Márton.

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

Május 1.

C S Í K I

L A P O K

18. utal.

álláshoz jutni, visszaadná az önbizalmat az lános irányzat javulásával az államvasuti rész- Szám: 3924—907. tlkvi.
a tudat, hogy ez úton Is könnyíthet a szü- vények nagyobbmérvü emelkedésbea fognak rélőkön s bizonyos önállóságra juthat. Ajánl- szesülni, annál is inkább, miután a folyó évHirdetmény.
=1 Értesítés. S=
juk ezt a tanfolyamot figyelmébe azoknak is ben is az üzembevételek ujabb növekedést
A m. kir. igazságUgyminiszter 1906.
kik gépírót tartaui szükségesnek tartják, s tüntetnek fel. Ezzel szemben nagyobb árfoVan szerencsém a helyi és vidéki közönazoknak, kik pályázni óhajtanak erre a tiszt- lyamcsökkenést szeuvedtek a déli vasút rész- február hó 6-ik napján 14114- 906 I. M ség tudomására adni hogy Csíkszeredában,
ségre és előnyös, kenyéradó foglalkozásra. A vényei, miután a közzétett mérleg nem elé- I. szára alatt kelt rendelettel megenrészletekre nézve felvilágosítást ad Hzoboda gített Ifi, éB nz utolsó üzembevételek vissza- gedte, hogy a csíkszeredai kir. törvény- a Bájer Ferenc ur házába iRákóczi-utca)
József könyvkereskedő.
esést mutatnak fel.
szék, mint telekkönyvi hatósághoz tar— Vizsgálatok rendje a osiksomA sorsjegyeinez szintén teljesen el volt
lyói rom. kath. tanítóképzőben a f. tan- hanyagolva, és érdeklődés csak a magyar jel- tozó Csik Szentraihály község telekév végén. A IV. éves magántanulók írásbeli záloghitelbank conversiónális sorsjegyei iránt jegyzőkönyveibe felvett mindazon invizságlata május 13., 14. Május 15., 16-án a mutatkozott, melyek a mai húzásra való te- gatlanokra nézve, amelyekre az 1886
nyitottam. - Fótörekvésem
IV. éves rendes és magántanulók osztályvizs- kintettel élénk keresletnek örvendtek.
XXIX., 1889. XXXVIII, és az 1891
igen tisztelt vevőimet jó és
gálata. Május 22.23., 24-én tankép. írásbeliek.
A pénzviszonyok
mint már fentebb XVI. törvénycikkek a tényleges birtopontos kiszolgálásban részeJunius 15., 17., 18-án szóbeli tanilóképesitó emiitettük, — lényegesen javultak, és bár Nésiteui. —:—:—
és kántori vizsgálatok. Jun. 12., 13-án 1., 11, metországban a bankrátának_l%-os leszállí- kos tulajdonjogának bejegyzését rende111. éves magántanulók írásbelije. ,lun. 14., 20.. tását várták, a Ueicbsbank óvatossági szem- lik, az 1892. XXIX. törvénycikkben
Kiváló tisztelettel
21., 22. a I., 1!.. Hl. évfolyam osztályvizsgálatai. pontból ezidőszeiint csak l/2°/»-kul mérsékelte szabályozott eljárás és ezzel kapcsoJunius 22. d. u. a magántanulók (I., II., III.) a kamatlábat, mig a kamatláb további leszál- latban a telekjegyzőkönyvi bejegyzéBALOGH
GÉZA
szóbeli vizsgálata. Jun. 11). d. u. a gyak. isk. lítása minden valószínűség szerint a legköze- sek helyesbítése foganatosittassék.
borkereskedő.
vizsgálata. Csiksoinlyón 1907. április 20. Az lebbi jövőre várható.
E célból a helyszíni eljárás neve9-10
igazgatóság.
A elmúlt hét nevezetesebb árfolyamválzett községben 1907. évi junius hó
— A marosvásárhelyi .Szabadság* tozásai a következők voltak.:
A|irl. IS. Apri. i". l-ső napján fog megkezdődni. Ennél A Központi T a k a r é k p é n z t á r
május hó 1-től kezdve Erdély legnagyobb
Déli vaant részvény
. .
. . . i4.~>. - 13."».
Részvénytársaság Csikszeredaban
lapja lesz. G naptól kezdve naponként legke- Osztrák
mapyar államvasút részvény liliS.. *> 6SO. — fogva felhivatnak:
és fiókintézete Bükszádon,
vesebb 8 oldal terjedelemben jelenik meg sa- Köszénaúnya és téglagyár részvény ">:i.~>. f,3!l.—
1) mindazok, akik a felekjegyző- a legelőnyösebb
feltételek mellett nyújt kölját rotációs gépjén való nyomással. A lap a t'jlaki téplu és inészégi'tüfryár rés/.vény îl37.")0 S4f».— könyvekben előforduló bejegyzésekre
esönöket váltókra, kezesek mellett és betáb
vármegyei függetlenségi és 4H as párt hivata
los lapja, mely pártnak élén Désy Zoltán állam Magyar királyi államvnsutak. Czletvezetóség nézve okadatolt előterjesztést kíván- lázasokra.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értéknak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság
Kolozsvárit
titkár, Bethlen István gróf, Gál Sándor, Kilép
kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. —
Albert és Urmánczi Náudor országgyűlési képviselők állanak, kiknek neve ké<z garanciát 12501/907. II. szám.
kezdődő eljárás folyama alatt jelenje- Foglalkozik idegen pénznemek beváltásával
és minden baukszerű dolgokkal.
nyújt a lap irányára. A .Szabadság" megnanek meg és az előterjesztéseiket igaPályázati
hirdetés.
Takarékbetéteket elfogad, betéti könyvecsgyobbítása! különösen az egyr.' nagyobb arázoló
okiratokat
mutássák
fel;
kére és folyó számlára 4'/,"/, kamatozás melA magyar királyi államvasutak konyokat öltő erdélyi nemzetiségit és a székely
2) uindazok, akik valamely ingat- lett, a 10"/»-os tökekamat-adót is az intézetfizeti.
kérdés tette szükségessé. FYIfojja ölelni tehát lozsvári üzletvezetősége nyilvános ajánBármily bankszerű felvilágosítással a lege kérdést a maga teljességében és bátor szó- lati tárgyalást hirdet Madéfalva állomá- lanhoz tulajdonjogot tartanak, de teszólója és irányitója lesz az erdélyi magyar- son létesítendő I darab négyállású moü- lekkönyvi bekebelezésre alkalmas okira- készségesebben szolgálnak a bank kirendelt
közegei az intézet helyiségébeu.
ságnak; erős harcosa a pusztulásnak indult
taik nincsenek, hogy az átírásra az 18S6
A „Standard" életbiztosító társaság főszékelység ügyének. I'olitikai és más termé- donyszin, 1 darab vizállomási épület és
XXIX.
t.
c
15.,
18
és
az
1889.
XXXVIII,
I
darab
vizállomási
toldaléképület
munügynökségét
is nz intézet kezeli,
szetű cikkeit az ország legnevesebb iroi Írják.
t.
c.
5.,
6.,
7.
és'
9
§-ai
értelmében
inAz igazgatóság.
Kaas lvor báró, Bathyány Tivadar gróf. .lancsó káinak végrehajtására.
Benedek, Sümegi Vilmos, Nagy György, Irsai
A tervek, a költségvetés, a szer- szükséges adatokat megszerezni iparJózsef irók és politikusok és a fenn felsorolt ződési tervezet, uz ajánlati minta, a pá- kodjanak és azokkal igényeiket a ki- P l
111
pártvezérek nevei annyira ismeretesek a ma
küldött előtt igazolják, avagy oda hasgyar publicistikában és közéletben, hogy ne lyázati feltételek, valmint a munkák sanak, hogy az átruházás létrejöttét a
A U T O M O H 1 L O K
vUk kési programot, munkálkodásuk biztos si végrehajtásához kötött feltételek Kolozs
ssx.omóly- ós* io1í«?raiZí'ilHtóU.
kert jelent. Méltó lesz tehát a .Szabadság- várt az Uzlctvezetóség pályafentartás a kiküldött előtt az átruházó telekkönyvi
arra, hogy Erdély magyar társadalma támo és építési osztályában (Emke palota, tulajdonos szóval ismerje el és a lu
AMERIKAI Í R Ó G É P E K
gatásában részesítse.
II emelet 51. sz. ajtó), vulamint a csík- lajdonjog bekebelezéséle engedélyét
legújabb „M o n a r c h", látható írással
— Szomorú hirt közöltek nem régen szeredai osztálymérnökségnél a hivata- nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen
az angol újságok. Kémüleltel tölt el minden los órák alatt megtekinthetők.
Husz havi részletre.
az uton nem érvényesíthetik s a bélyeg
jó érzésű embert még a gondolata is annak,
A nyomtatványuk az llzletve/.etó- és illetékelengedés kedvezményétől is
TúzmenteB pénzszekrények.
ha csakugyan valóra válnék ez a jövendölés
hazánkban. Nem kevesebbről mesél az ánglius, ségnél 4 koronáért meg is szerezhetők elesnek;
Orchestrion, zenélő automaminthogy: .Európa azon vidékein, ahol a tél Az ajánlatokat legkésőbb /007. évi
3) mindazok, akiknek javára tényt á k (pénz bedobással) é s g r a szokatlan zordonságban lépett fel, ahol tartós május hó tl-én déli 12 óráig kell be- leg már megszűnt követelésre vonatés nagy hóesések voltak, az 1907-iki nyár tulmofonok.
nyomólag zivataros, jégveréses lesz, mert a nyújtani ululirott Uzlctvezetóség I. osz- kozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb
jog
van
nyílváiikönyvileg
bejegyezve,
tályánál
(Emke
palotu,
I.
emelet
21.
sz
temérdek csapadék gyors elpárolgásának ez
RIEMER 0.
BRASSÓ.
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terkell, hogy legyen nz ehnaradhatlan követ- ajtó.)
1-20
kezménye*.
Hosszu-utca 14. sz.
Az ajánlat 1 korona, az ajánlat helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a
— Főheroeg, mint a magyar iro- mellékletei ivenként 30 filléres bélyeg bejegyzett jognak törlését kérelmezzék,
gg
dalom pártolója. Dr. Kiss Menyhért maros- gel ellátva, lepecsételve és a követ- illetve, hogy a törlési engedély nyilvá m
vásárhelyi iró költeményei Senyi László ottani kező felirattal benyújtandók: „Ajánlat nitása végett a kiküldött előtt jelenje
Sz. 85-1907.
főszolgabíró rajzaival ékítve, közelebbről megjelennek a Singer és Wolfner budapesti cég Madéfalva állomáson létesítendő magas nek meg. mert ellenesetben a bélyegtnenfesség
kedvezményétől
elesnek.
építmények
munkáinak
végrehajtására."
kiadásában. Báró Sehleinitz Vilmos kamarás
Arlejtési hirdetmény.
értesítette a társ szerzőket, hogy Ferdinánd
Csak az Összes munkákra tett aján- A kir. t ö r v é n y s z é k , mint t e l e k Csikmegye
nlispánjának 8390—
Károly főherceg ó cs. és kir. fensége a köny- latok fognak figyelembe vétetni. Az
könyvi hatóság.
vet magas megrendelésével tüntette ki és egy ajánlat benyújtását megelőző napon,
19()(i sz. rendeletével Csatószeg közCsíkszereda,
1907.
április
25
előfizetési díj lekUldésével bízta meg. Kitka
ségben építendő községház felépítését
eset, de anuál örvendetesebb. Ferdinánd Ká- vagyis 1907. évi május hó 10-én déli
Geczö Béla, 8000 korona 03 fillér összeg erejéig
12 óráig 4500, azaz négyezerötszáz 1 M
roly főherceg a trónörökös testvér öcscse.
kir. törvénvs/.éki biró. engedélyezte.
— Orvosi körökben már rég ismert korona bánatpénzt kell a magyar ki
A munkálat kivitelének biztosítása
tény, hogy a Ferencz József keserűvíz vula- rályi államvasutak kolozsvári (Izletvcze Sz. :i:i ^ 907.
céljából az 1907. évi május hó 29-ik
mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása tőségének gyUjtőpénztáránál akár készArlejtési
hirdetmény.
és említésre méltó kellemes izénél fogva, már pénzben, akár állami letétekre alkalmas
niipjának d. e. S órájára, község háA csíkszeredai róm. kath. egyház- zánál tartandó szó- és zárt ajánlati verkis adagbau is tetemesen felülmúlja. Kérjünk
értékpapírokban
leteuui.
A
bánatpénz
határozottan Ferencz József keserüvizet.
tanács részérói közhírré tétetik, hogy
ről szóló letétjegy az ajánlathoz nem a róm. kath. plébánia lakon eszköz- senytárgyalás hirdettetik.
Felhívatnak a versenyezni óhajtók,
csatolandó.
lendö építkezéseknek árlejtés utjáni hogy az építési munkálat végrehajtáKÖZGAZDASAG.
Az értékpupirok a legutóbb jegy biztosítására 1907. é r május hó 7-én
A „Hermes* Magyar Általános Váltó
sának elvállalására nézve zárt ajáulaüzlet Részvénytársaság, Budapest, heti zett árfolyam szerint számittatnak, de délután 4 órakor a csíkszeredai róm. taikat az árlejtés megkezdése előtt az
jelentése a tőzsdeforgalomrol és a pénz- uévértéken felül számításba nem vé kath. plébánia hivatuluál zárt ujáulattal
elöljárósághoz adják be, a később beplaeról.
tetnek.
kapcsolatos nyilvános szóbeli árlejtés érkezettek figyelembe nem vétetnek.
Budapest, 1907 április 2®.
Intézkedés fog tétetni, hogy azon fog tartatni.
Az ajánlathoz az engedélyezett
A tőzsdeforgalom az elmúlt héten nagyon versenyzők bánatpénzei, kiknek ajánlaAz árlejtésen lésztveiiui szándékocsendes mederben folyt és nz árfolyamok is tai el nem fogadtatnak, az eredeti el- zók kötelesek az árlejtés megkezdése költségösszeg 10 százaléka bánatpénz
majdnem változatlanok maradtak A vásárló ismervény visszaadása mellett fi nap
gyanánt, vagy ezt helyettesítő megfelelő
előtt a kikiáltási ár 10 százulékát bánat- óvadékképes értékpapír csatolandó.
és eladó közönség a tőzsdei transcaliókkal
alatt
kiszolgáltassanak.
pénz
gyanánt
az
árlejtő
bizottság
kezei
szemben még mindig tartozkodó álláspontot
A szóban forgó munkálatra voCsak idejekorán beérkezett írásbeli közé készpénzben, vagy óvadékképes
foglal el, és bár a pénzviszonyok az összes
natkozó műszaki mUvelel és részletes
nagyobb európai államokbeli lényegesen javul- ajánlatok vétetnek figyelembe.
értékpapírokban letenni.
feltételek, valamint a költségvetés a
tak, nagyobb üzlet nem birt ki fejlődni. Még
Posta utján beküldött ajánlatok és
Zártajánlatok a szóbeli árlejtés községházánál (Csatószegen) a hivataazon körülmény sem volt nagyobb hatással, bánatpénzek térti vevénynyel adandók
megkezdése előtt fogadtatnak el. A
hogy a német és angol jegybankok a hivatafel, a bánatpénzek az ajánlathoz nem zártajánlatok 1 koronás bélyeggel lá- los órák alatt megtekinthetők.
talos kamatlábat l/,'/0-kal leszálitották.
Csatószegeu, 1907. évi április hó
i 2 taudók cl s magukban kell foglalják a
A járadékpiacz, valamint a befektetési csatolaudók.
28-án.
értékek piacza általában teljesen el van hnKolozsvár, 1907. április hóban,
meghatározott bánatpénzt s az ajánlatnyagolva, és helyi értékekben csak a tégla
Iţj. Darvas Albert,
Az úzletvezetóség.0 tevő azon kijelentését, hogy az árlej- Reck Ferenc,
papírokban fejlődött ki némi üzlet, melyek kö rtáuiiyomás
r
LörjeL
y/n.
(1—a)
k. bíró.
tési
feltételeket
ismeri
és
magát
azoknak
nem
dijaztatik.
zül az Újlaki tégla és mészégető, valamint a
aláveti.
Kőszénbánya és a téglagyár részvényeknek a
ÉRTESÍTÉS.
strike megszűnésének hirére lényegesebb árUtóajánliitok nem fogadtatnak el.
folyamemelkedésben volt részük.
Van szerencsém igen tisztelt vevőimnek
Kikiáltási ár 4000 korona.
Ugyancsak emelkedtek nz Usztrák maKrröl az érdekeltek azzal értesít- b. tudomására hozni, hogy az Apaffy Mihály
Idei f a d ö n t é s ü n k b ő l körUlbellll
gyar államvasút társaság részvényei, mely
tetnek,
hogy az eszközlendó építkezé- utca 210. szám alatti Baját házamban
vasúti vállalat közrebocsátott mérlege pénz- 20.000 m' gömbfáról lehántott fenyőfasekre vonatkozó tervrajz, költségvetés
ügyi körökben igen kedvező megítélésben ré- kéreg jutányos áron eladó.
fiók pék- é^rliszt-tizletet
szesült. A mult évi 30 frankkal szemben a
Érdeklődőknek bővebb felvilágosí- és feltételek a róm. kath. plébánia hi- rendeztem be, a mai kor igényeinek
részvényeseknek a f. évre 33 frank jutott oszvatalnál a hivatalos órák alatt megtetalék fejében Ezen váratlanul kedvező ered- tást nyujt f ü r é s z k e z e l ó s é g ü n k T e - kinthetők.
megfelelően. — A nagyérdemű közönmény a részvények árfolyamában egyelőre keröpatakon.
ség szíves pártfogását tisztelettel kéri
Csíkszereda, 1907. ápril 28 án.
meg csak csekély mértékben jutott kifejezésre,
de tőzsde körökben azt hiszik, hogy az álta- 2-j
Bajor, Weisz és Társa.
Az egyháztanács. Beke Ágoston pék mester.
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Eladó fenyífakéreg.
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Mţjus 1.

Minták
bérmentve
L

I

h
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18. szám.
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0 Hazai gyártmányú és külföldi SZOYETEK nagyraktára.

S C H K
Hirdetmény.

Ü

Alulírott caikmenaaági áll. elemi
iskola goodooka ezeonel közhírré teszi,
hogy a menasági határon hátulsó havasverőfényén levő, az iskola tulajdonát
képező 101 hold 467 nsz.-Ol területű
kaszáló és legelő területet az 1907. évnyarára haszonbérbe adja a legtöbbet
ígérőnek 1907. májas hó 2-án.
Az árverés Csikmenasát község
házánál délelőtt 9 órakor fog meg
tartatni, 110 k o r o n a kikiáltási úron, árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási árnak
10°/»-át, vagyis 11 korona bánatpénzt
a kezemhez letenni.
Egyébb felvilágosítást suját lakásomon bármily idő közben szívesen
megadok.
Csikmenaság, 1907. április hó 17 én
2—2
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Sz. 509—907.

Minták
bérmentve.

<U> <U>

<lt><ll>>11'
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Árverési hirdetmény.
Alólirottak ezennel közhírré tesszük,
hogy Csobotfalva közbirtokossága tulajdonát képező „Bálint sarka medvés
telek" erdőrészen futó tüz által perzselt
724 kb. haszon fenyőfának nyilvános
árverésen leendő eladása Csobotfalva
község ln'izánál 1907. május 25-én d. e.
9 órakor fog megtartatni.
Kikiáltási ár 4:144 korona, melynek 10 százaléka az árverés előtt bánatpénzképeu leteendő.
Utó- és távirati ajánlatok figyelembe
nem vétetnek.
Árverési feltételek az elöljáróságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Csobotfalva, 1907. április 20.

Csedó Gábor,

Pálffy András,

alelnök és gondnok.

körji'pyzű.

Hutorvásárlók saját érdekükben cselekednek. ha egv látogatást tesznek * * * *

FOGOLYÁN ENDRE
NA<SY BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Különlegcssi'gek

hároniszúki

bulorkószitmtMiyt'kljcn.

Nagy szónyegraktár.
S a j á t k á r p i t o s műhely.
Jó hirnevü varrógépek.
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.

Csiszer Pál,
biró, birt. ©hiük
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

választéka!
££ g y e i m é f e e t ^

A nagy közönség szíves figyelmét felhivoin nagyválasztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre.
Kivallatom

©

í D T r d T Í t í'siks/.croJa város és vidéko mélyen tisztelt közö-isé^enok
L I L d I I b da tuiloinnsáru hozom. Iiopy a fűi éren levő elfló rangú borbély
fodrán-fiBletemet ujonan berendeltem, ahol ujjvunis |főképen a tisztaságra iinpy
siilvt fektetek. A/. il/Jelben levő összes eszközök minden e^yes vendég titán és lms:«
uálat előtt is fertőtlenítve lesznek. Toníblut minden p«»yes előfizetőnek egy liók áll
rendelkezésére, hot mindenki elzárvH tarthat suját fésilt. hajkefét, bajuszkötüt sih.
Haktiron tartok: mindenféle pipere és illatszereket, tyukf>zemirlót, liujszeszt korpn
és hajhullás ellen. Stb., — S mindezek legolcsóbb árban csakis iiálain szerezhetők be.
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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

kiszolgálás!

A HELYBELI TŐKÉK P É N Z I N T É Z E T E .
ALAPÍTTATOTT

1883-BAN.

ALAPÍTTATOTT

B e t á t állomáuy
É r t é k p a p í r készlet
Tartalékalap
Alaptőke .

egy millió
350 000
85.000
200.000

ő

1883-BAN.

korona.
kornna.
korona.
korona.

M e g t a k a r í t ó i t tfikék bizton H l t H y e z é i t e .
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre. tisztán
5—6°/.-os féléves kumatflzetés 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 cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre volua köteles!
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált Idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, míndegnap délelőtt 8 órától
nyitva vannak.
SO-SS

Agrár Takarékpénztár r, t, csíkszeredai fiókintézete,
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődnie» fél évi tőketörlesztést és
kamatot mngáhnn foglaló részletfizetések ellenében 10-tól (>ö évig terjedő időre
4'V/,, alapkamaton. Magasabb kamatú előző kulcsönöket konvertál. Minden
kölc9önt a l e g g y o r s a b b a n folyósít.
L e s z á m í t o l hat hónapig terjedő v á l t ó k a t legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket
naptól-napig 4"/„-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer.

E l ő l e g e t ad értékpapírokra és betárolt árukra.
F o l y ó s z á m l á i hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a b a n k - és p e a z v á l t ó S z l e t minden

ágával, u. m.: [vásárol és

elad a legméltányosabb áron

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.
E l a d s o r s j e g y e k e t csekély havi részletfizetésre (az első részlet lefizetése
után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
5 -.-,2
Kiváltul t ő z s d e i m e g b í z á s o k a t és á t u t a l á s o k a t bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „ T r i e s z t i általános b l i t o s i t ó t á r s a s á g o t " és eszközöl ttizz-, ilveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

Hossznrovó Cement Födélcserép
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majdnem határtalan tartóssigu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható
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