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kezményei. Ez lenne a javitó közigazűrre nézve egyik halásos eszköz az
Ismerjük erélyét, mely a hol Isten
Közigazgatásunk berendezkedése. gatás
Az eszközök sokfélék lehetnek, volna, ha az ifjak a társadalomtól magá- dicsőségéről van szó, soha sem lankad;
Irta: Márton Gábor.

azoknak helyes megválasztása termé- tól vehetnek példát.
s igy a csíkszeredai kath. hivők bizton
szetesen a közigazgatás feladatát kéA példának már a római közmondás reméljük, hogy nemsokára élén lesz anpezné Igen hasznosan lehetne példrú! szerint is meggyőző ereje van; ha az ifjú nak a mozgalomnak, mely a hivők régi
időszaki öszszejöveteleken közhasznú azt látja, hogy a felnőtt egyének szívesen óhajtását fogja teljesíteni.
Egy hivő.
lelolvusásokkal a nép vallási és er-ellátogatnak az Isten házába, nem fogja
kölcsi érzületét ápolni, fejleszteni s köz- a templom látogatást kényszernek teKarcolat.
gazdasági ismeretét gyarapítani.
kinteni.
A
vármegye
életében legfontosabb
Ilyen intézményekkel nem igen taDe vájjon n csíkszeredai szép számú
lálkozunk közigazgatásunk életében a társadalom, hova menjen Istent imádni? az, hogy kimondták a békét.
Szándékom volt e cikk fölé cimül
múltban s jelenleg is érezzük azok
A csíkszeredai kis ret. egyház sokkal irni ezt a sokat mondó méltóságos szól:
hiányát Nem személyek mulasztásáról
van itt szó, hanem arról, hogy köz- jobb helyzetben van. mint a katholikus. Pax. De tudj' Isten, fázom tőle, amióta
igazgatásunkban sohasem volt ineg az ők elmehetnek Isten tiszteletre. Ima ter- temetőknpukon és kriptaajtókon kiált felém fagyos, fatalista hangon Pax! A
egységes szellem s gyakran hiányzót: mük számukhoz képest elég tágas.
A csíkszeredai intelligens férfi osztály Nirvana ez rövidebb és hidegebb szóban.
a rátermettség és hivatottság is. A szeNem vagyunk mi buddhisták, kifáradt,
mélyi kultusz istápolásában igen gyak- azonban teljesen kiszorul templomából.
ran annyira mentünk, hogy a közérdeA mikor ez a templom épült, akkor holtra lankadt beteg emberek, kiknek egy
ket semmibe sein vettük. Személyeket megfelelt rendeltetésének. Akkor még vágyuk van: a Nihil. Ej, bennünk ég,
emeltünk olyan állásokra, kik önhibá- Szereda megtért ,1 szeredai határon; 111a buzog az őserő, mit Hellas napsugaras
jukon kivül nem értették meg hivatá- azonban a város óriási nagyobb fele, ege forralt fel az emberekben, belesütvén
suk magasztosságát s igy azt betölteni taplocai, meg zsögödi haláron fekszik; ugy a vérsejlekbe, hogy még ma is abból
képtelenek is valának.
a lakosság legalább megötszöröződött; melegedünk. Az a „rajongás" keleti forróNem egyszer találkoztunk s talál- hivatalok helyeztetlek át; díszes paloták ság, mit a magyar föld oltott belénk,
kozunk most is olyan kijelentésekkel, épültek; egyedül az Isten háza maradt meg-meg feszíti idegeinket, nekünk nem
hogy ez vagy az az ember már benne eredeti szerénységében; pétiig hál annak való a csendes, tétlen béke, a magunkba
van kibuktatni tehát méltánytalanság is lépést kellett volna tartania a város süppedés, a zavartalan contemplálás. Nem
arra születtünk, hogy mint megannyi útés igazságtalanság lenne. Ezt komoly- fejlődésével.
érvnek tekinteui jiem lehet. Nem az a
Más városok legimpozánsabb épü- széli kő, csendes merengésbe sülyedjünk,
kérdés, benn volt e vagy nem, hunem letei a templomok; kisebb és kevésbbémig hallgatásunk, mint nehéz ainbraillat
liogy egyéni tartalmánál fogva képes-e intelligens községek díszes épületeket telepedjék le köröttünk. Nem. Ami szábetölteni valamely állást vagy nem ? emeltek; de hát azoknak van anyagi munkra is megfújta varázs sipján az örök
Ezreket egyért feláldozni nem lehet.
erejük. Csíkszereda azonban szegény, a riadót Herakleitos, a vén görög bölcs s
mi küzdünk, harcolunk, varázslatos bübáMost midőn csak rövid félesztendő vármegyei gazdag erdőségekből egy talpa- jálól örökre megbabonázva. Xoteinosnak
választ el az általános tisztujitástól, latnyi hely sem illeti; nincs semmi vallá- nevezték az öreget, pedig soha örök igazszükséges és hasznos ezekről gondol- sos alapja, papját is a hívek kepéje tartja. ságot világosabban ki nem mondottak,
kozni, hogy a jövendő hat évre szóló
A hívek ereje pedig csekély ahhoz, mint ő ezt: Harc az atyja minden doberendezkedés a kor igényeinek és a hogy saját erejéből tudjon egy 80 -100 lognak.
közérdek követelményeinek mindenben ezer koronás épületei emelni.
Harc! Mit szólsz ehhez komoly, jómegfeleljen.
Hivatalnok itt a legnagyobb rész; a

Régi tétel, hogy jó közigazgatás
nélkül, egészséges társudulmi élet nem
létezik. A közigazgatásnak az emberi
társadalom minden vonatkozásában jelen kell lenuie; a salus reipublieue és
a népjólét elvének szemelótt tartásával,
ma már a közigazgatás elsőrangú feladatát képezi. Az igazi modern közigazgatás a társadalmi életet egészében és
minden részletében átfogó közeselekvőséget is jelent. Aliol a köztevékenység
nem merül ki akták sablonos elintézésében, hanem magasztos hivatásának
tudatában egész tekintélyét és sulyát
beviszi a társadalmi élet minden megnyilvánulásába: ott gazdasági, ipari és
kereskedelmi fellendülés követi nyomon,
a vallásos és erkölcsös élet lesz úrrá
az egész vonalon s ez megteremti az
általános népjólétet.
Mindezek után felmerül a kérdés,
hogyan lehet jó közigazgatást létesíteni ?
A jó közigazgatás azon személyektől
függ mindig, kiket a közbizalom a köztevékenység kifejtésére felhiv. A kérdésnek helyes és gyakorlatilag gyümölcsöztető megoldása tehát a személyek
helyes megválasztásában rejlik. Ahol a
köztevékenység hivatásos katonáinak
cselekvését a fennebb részletezett elvek irányítják: ott virágzó közigatás
létesül s általános közmegelégedés és
jólét kiséri.
Ezeknek alapul vétele mellett nézzük most már, hogy nézett ki s liogy
néz ki jelenleg Csikmegye közigazga
tása? Tudott-e felemelkedni a köztevékenység nálunk ama ideális piedesztálra,,
mely azt megilleti s mely egyúttal köki örvend, hogy szerény fizetéséből a mai ságos istenasszony Pax!
telessége is? Ha népünk életének nyilNo, ki lehet egyeztetni, mondják
méreg drága viszonyok között meg tud
Építsünk templomot.
vánulásait tekintjük; ha gazdasági viönök, 50'/«-ra. Így aztán megkapjuk azt
valahogyan élni.
szonyainkat vesszük figyelembe: azou
Most hogy a gimnázium áthelyezéAzonkívül a templom félreeső helyen a jeles intézményt, amit a középkorban
szomorú tapasztalatra jutunk, hogy sének kérdése napirenden van, s talán van ; nehezen tudja megközelíteni a város Trougn Dei-nek neveztek. Nem volt ez
közigazgatásunk legtöbbször megelége- sohasem is kerül le onnan, igen aktuális sok hivője, némelyiknek több kilométer más, mint a vasárnapi munkaszünetek
dett a hivatalos ügyek elintézésével s ezzel kapcsolatban az a kérdés is, vájjon utal kell megtennie, míg eléri.
kiterjesztése, csütörtök, péntek és szombat
a társadalmi élet fejlesztésében éppen- van-e Csíkszeredának olyan temploma,
napokra. Ezeken a napokon nem volt
Ilven
körülmények
között
méltán
várséggel nem vett részt. A vallástalanság hol a tanulók vallási kötelességeik: lek
szabad dolgozni, illetve rabolni, gyilkolni,
juk
föpásztorunklól.
az
erdélyi
püspöktől,
és erkölcstelenség talán sehol nem öl- eleget tehessenek.
gyújtogatni. Ezeken a napokon rendezték
az erd. róni. katli. státustól, a vármegyé- a zsurjaik.it, mert máskor hivatalos óráiktött nagyobb méreteket, mint ami néMagunk részéről is tiszteljük és mélpünkuél. A személy- és vagyonbiztonság tányoljuk, hogy a íötanhatóság e kérdésre től és a társadalomtól a segítséget és még ban voltak foglalatosak. Szép, okos doa szentpéteri róm. katli. egyházme- log volt ez, most is divatban van a
meglehetősen kritikus helyzetbe került, sulyt helyez.
gyétől
?
amit a büntető igazságszolgáltatás sta
pápiaknál.
A vallás az erkölcsöknek melegágya;
Es pedig az utóbbitól azért, inert
tisztikája fényesen igazol. Kérdezhetné
Nekünk más harc és más béke kell.
aki
igazán
vallásos,
az
erkölcsös
is,
s
a
ugy hallottuk, s el is képzelhető, hogy
valaki, mindazon társadalmi beteges
Egy alkalommal Drummond után a
symptómák hogyau írhatók a közigazga- mostani Isten és hazatagadó világban a valamikor Csíkszereda is részes volt óriási következőket hallottam. Két festő vertás rovására? Erre felelni nem nehéz. vallási élei ápolására kétszeresen szük- vagyonában; de később, hogy mi módon senyzett azon, hogy lefessék a békét. Az
ség van.
kiszorult belőle. Az erd. róm. katli. stá- egyik festett egy tiszta csendes tavat,
A közigazgatás, a mint a bevezető
A keresztény vallás összeforrott ná- tustól pedig azért, mert ugy tudjuk, hogy körülvéve, őrizve sötét lombú, merengő
sorokban is jeleztem, az egész társatekintélyes vallási alap is áll rendelkezédalmi életet átölelő köztevékenyaég. lunk a hazaíisággal; egymással nem hogy sére. Ha tehát a nevelési alapból oly mos- tölgyfáktól. Szellő se járt a táj felé, fa
ellentétben
állana,
sót
egymást
gyámolítja
lombja nem moccant, viz tükre gyűrűt
Ilyen vonatkozásban tehát a nép vallátohán részesít minket, elvárhatjuk legalább
sos és erkölcsi életére való figyelés is eltekintve azoktól, kik nem tudják vallá- a vallási alapból juttasson nekünk va-nem vetett, pihent mosolygó álmadozásban. A nap sugara millió parányi csókot
tevékenységi körébe tartozik a köz- sos érzelmeiket hazafias gondolkodásuk- lamit.
kal összeegyeztetni, akik a vallást magyar
hintett reá s a tó visszamosolygta azt,
igazgatásnak.
Nem alamizsnát kérünk tőle, csupán mozdulatlan, csendes tükrözésben. Az erős,
Ez az úgynevezett figyelő közigaz- voltuk fölé helyezik.
mély csend halk, leírhatatlan zsongásnak
Azért örömmel látjuk, ha ifjiink nem ami jogosan megillet.
gatás. Ahol aztán azt tapasztalja, hogy
Gróf Majláth Gusztáv erd. püspök hallszott. Ez a béke.
u nép vallási és erkölcsi életében sok csak hazafias szellemben, hanem vallásojubileumát üli. Áldozat készsége közismea javítani való, ott eszközöket és mó- sán is neveltetnek.
A másiknak képén vihar volt festve,
dokat keres nz orvoslásra; figyelmeztet
Azonban nem szabad e vallásos ne- retes ; püspöki működése apostoli; buz- kitörőben. Az égen komor felhők tornyogalma a tanítványokéhoz hasonló.
a vallástalanság és erkölcstelenség ká- velésnek kényszer jellegével bírnia.
sultak, villámmal, vésszel terhesek. A táj
ros következményeire s feltárja mind
Meg kell mutatni, ini a szép a valTán eljutnak hozzája e soraink; s felett rémes fenyegetés ült meg, s minazon előnyöket, melyek a vallásos és lásban; hogy az ifjú önként és készsége- nem kételkedünk, hogy azoknak foganat- den, de minden névtelen, nagy rettegéserkölcsös élet szükségképpeni követ- sen szeresse vallását.
ben állt. Sivító szélvihar tépte, csavarta a
juk lesz.

Újonnan
berendezett

Női és M i divat áruház.

Tavaszi és nyári idény uj donságai nagy választékban, a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Teljes tisztelettel: Nuridsány Márton.
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a fákat s a tó színén sötét hullámokat gondozzák egymás gyermekeit, mint .csere
vertek. A tó fölé benyúlt egy fa, mely apák". Ennek igen szép eredménye a magyar
csapzott lombjával a zavaros nullámokba és idegen ajkn lakósok egymás iránt! tisztenyúlt s az egész felett egyre sötétedett. lete, Bzerete, a fiuknak németül, magyarul
A tóba nyúló faágon peaig ült egy kis való megtanulása. Hogy ez mekkora haszonnal
madár csendben, ártatlan nagy békesség- jár, minden intelligens ember tudja.
ben. Mit neki a vihar vad, vészteli fenyeA közép iskolában a könnyen elsajátított
getése: neki szárnya van!
nyelvet a fiuk tovább kultiválják s az életbe
Ilyen ami békénk is. Körülöttünk kikerülve, minden nap hasznát vehetik.
Alig hiszem, hogy a csíki székely ifjak
ezer vihar tornyosul, látjuk jól. Szömyü
nagy fenyegetésekkel van teli a levegő, közill volna valaki, ki a német nyelv nem
érezzük a zivatar szagát. Minden lázadó- tudásának hiányát ne érezte volna, különösen
ban van. — És mi derült nyugalommal a kiket a SOIB A Hargitán tul vetett.
A reális, tehát nagyobb jövővel bíró pávégezzük munkánkat, ezt ami nagy harcunkat. Békében küzdünk. Legnagyobb, lyákon idegen nyelv tudása nélkül bolilogului
nagyou nehéz. De sajnos-egyéb pályákon is
legdicsőségesebb harc maga a béke.
És jöhet a pusztító, elsöprő vihar, idegen nyelv tudása nélkül a legnagyobb szornyugodtak vagyunk. Mi felszálhatunk a galom és tehetség dacára is legfólebb köze
ködök és felhők athmosphaeráján át oda, pes eredményt érhetünk el, mert bármennyire
hol nincs zivatar, csak kibékülés. Nekünk is imádjuk nzt, a mindennapi élet egy-két

érte. Elnök indítványára a gyűlés fájdalmának jegyzőkönyvileg adott kife
jezést.
Ezután örömmel és őszinte szívvel
üdvözölte elnök Rancz János alesperesplebánost, kit a magas püspöki kegy a
főesperesi teendők ideiglenes végzésé
vei megbízott.
Általánosabb és lelkesebb örömet
képzelni sem lehet annál, mint a milyen
nél fogadták a tanítók e kinevezést.
Jelen levő Rancz János helyettes
töesperes hálás szívvel mondott köszö
netet a lelkes óvációért s ígéretet tett,
hogy ezután is a tanítók őszinte jóakarója és lelkes barátja fog maradni.
A jegyzőkönyv felolvasása után
egy kis vita fejlődött ki. A jegyzőkönyv
egyik pontja ugyanis arról szólott, hogy
a karctalvi és jenőfalvi tanítók és tanítónők a gyűlésből történt elmaradásukat a fuvar és napidijak elvonásával
igazolták. S hogy ezen igazolásukat a
gyűlés nemcsak, hogy el nem fogadta,
de sőt elmaradásuk felett rosszalását
fejezte ki.

iilcgen nyelv tudását az intelligens embertől
megköveteli.
Ezekből kifolyóing csak székely fajunk
lólinladásának teszünk szolgálatot, miker
Csere apa, csere gyermek.
székely gyermekeknek az idegen nyelvek megAhány nyelvet beszélünk, annvi embert tanulására módot ajánlunk
érünk. Ezt mondja a közmondás. K-i ez ig.iz
Szerény nézetem szerint Csíkban is ez a
Í9. Csikvármegye tózsgyökeres z->ki-ly l.-ik'H- esen* rendszer keresztül volna vihető, ha előre
Miutáu kitűnt, hogy a gyűlés e ha
sága más nyelvet mint a magyart nem ismer. nehezen is menne. A szász lakta községekben
Ennek örvendünk, de különösen örvendenie sok székely gyermeket lehetne elhelyezni né- tározata félreértésen alapszik, ajegyzókell Magyarországnak, amely keleti véri bástyá- met nyelv tanulása végett, onann viszont szí- könyv ezen poutját egészen törültetni
határozta.
ját bilja a székely nemzetben. Cikkemben vesen jönnének Csikba magyarul tanulni.
Ennek folytáu Búzás kartárs mult
nem is magának :i néptömegnek, hanem inkább
A szász nép értelmes, józan, taknrékos kori hírlapi kirohanása a karcfalvi és
az ebből kikerülő intelligens elemnek ajánlok
jó lélekkel egy módot, amelynek segélyé- és néhány izgatótól eltekintve elég jó hazafi jenőfalvi tanítókra éa tanítónőkre s
vel egyik igen megkívánt nyelvnek a német- is, ezért nyugodt szívvel küldhetjük hozzájuk azoknak a tanítói idealismusból adott
nek megtanulását gyermekeikkel elsajátít- tovább tanulandó gyermekeinket. Viszont a leekéztetése tárgytalanná vált. S így az
szászok sem fognának csalatkozni a vallásos, sem sikerült Búzás urnák, hogy a kör
hatják.
Tanulmányaim tovább folytathatása vé- becsületes, törekvő, < endégszeretó székely csa- e munkás tagjaira a «ztrdjkolás bélyegét rásüsse. Szóval, fegyvere hátra felé
gett Csíkból kikerülve feltűnt, liogy csaknem ládokban.
Ha a gymnázium Szeredában volna, akkor sült el.
összes akadémikus kollégáim a német nyelvet
beszélik. Hogy ezt egyik sem a közép isko- ez a dolog könnyebben menne, addig azonban,
Péter Sándor a gazdasági ismétlő
lában sajátította el, mondanom sem kell. Hogy amíg Somlyón van, csak elemi osztályba járó iskolákról tartott egy mély tapasztalaelőkelő gazdag családok gyermekei könnyen gyermekek kicseréléséről lehet szó.
tokra valló, szép és tanulságos felolmódot találnak a német nyelv elsajátításához,
A keresztül vitel céljából mindenek előtt vasást.
ez is közismert. De hogy tózsgyökeres magyar egy főleg tanárokból, tanítókból alló bizottságra
Márton Emilia tanítónő érzéssel,
vidékekről kikerülő, szegény szülők gyerme- volna szükség, mely a további teendők végzé
kei hogyan sajátították el a néinet nyelvet, sére hivatott lenne. Vagy pedig a székely tár- hatással és köztetszéssel szavalta el „Ne
féltsétek a magyart" című hazafias kölezt ugy hiszem, nálunk nem sokan ismerik, saságok vehetnék kezükbe ezen dolgot.
teményt.
azért írom jelen közleményemet.
Szőke Mihály.
A helybeli tunitók mindenikének
Magyarország több vidékén szokásban
gyakorluti tanítása a megejtett bírálavan, hogy azok a a szülők, akik gyermekeiTanitó gyűlés.
tok alapján sikerültnek nyilváníttatott.
ket a közép iskolában tovább akarják taníttatni,
A esiki róm. katli. tanitó egyesű- Ezzel kapcsolatban elismerő köszönet
a III—VI. elemi, sőt még a közép iskola alsó
osztályok éveire is német községbe küldik sület felcsiki fiókköre e hó 4-én tartotta szavaztatott a helyi iskolaszéknek, künémet családhoz, ahonnan csak német ajkú meg tavaszi gyűlését Madarason a csi- lönösen annak érdemes elnökének a
iskolába járnak. Hogy ez költséggel ue járjon, nosan és korszerűen berendezett iskola tantermek mintaszerű berendezéséért.
a német szUlők meg az ók gyermekeiket küldik épületben.
A jövő gyűlés helyéül Csikrákos
hasonló célból magyar családokhoz, magyar isElnök első sorban is arról a nagy- tüzetett ki, hol a gyűlést megelőzőleg
kolába. Ily formán kosztért lakásért egymás- veszteségről emlékezett meg, mely az néhai M u r á n y i K á l m á n lelkiüdveért
nak nem fizetnek, hanem e helyett tartják. egyesületet Murányi Kálmán halálával requieui fog tartatni.
szárnyaink vannak!

Rapsodos.

adnak, Weydennél erős szomorúság lép föl.
Képeiben (,Kereszt!evétel" a berlini muzeumban) mindent föláldoz a tragikai hatás céljának. Kristusnak s Máriunak teste merev, nem
l i i u t u «lakta a a i r é s a e t b e a . szép
vunalu sőt néhol visszataszító. A miraAz emberi képzelem különböző művei floresi oltár tryptichouának Jézus alakja drá— mondja Taine — bárminő legyen az elv, mai kifejezésre valló határtalan törekvést árul
mely azokat lelkesíti és az irányzat, melyet el. Roger von der Weyden egy irányi alapíkifejeznek, megtalálják helyöket a művészet- tott, mely az Dyck testvérekével összehasonben. A jeles francia tudós eme sorainak létre- lítva, egy lépést tett elóre a reális igazság
jöttét mintha csak a Krisztusképek közveti felé, amennyiben a fájdalomnak és szenvedés
tették volna. Különböző korok különböző né ábrázolásának teljes jogot adott.
peinek mesterei sokféle módon ábrázolták a
Rubens, a flamand iskola nagymestere a
Megváltó alakját. Mi csak néhány főbb irány keresztrefeszités és a keresztről levétel hatalképviselőjét akarjuk itt bemutatni, természe- mas tragikum&ba mélyedt el. Jellemző reá a
esen a nélkül, hogy cikkünk a címben igért pathetikus előadás, a rajzolt szenvedélyek
tárgyat csak megközelítőleg is kimeritóleg impozáns életének csodáláBa Az antverpeni
adná.
(lómban lévő megrázó keresztrefeszitésben átA maga korában a legszebb Krisztus alak érezteli a remények szétzúzását, a kétségbea hires genfi oltárképen látható, melyet a vi- esés megmerevítő hatását. Csak Michel Anlághírű Van Dyk testvérek Hubert és Jant, az geló ecsetje tud hasonló erót kifejteni; de az
ó-németalföldi iskola megteremtői festettek a sem oly komor szinhatást. Félelmetesen fenXV. század első felében. Ezen kép a Meg- séges. csodás és romantikus világba visz benváltó alakját a férfias szépség teljes virág- nünket Rubens ecsetje. Egy fenségeden ideázásában és teljében adja. A művészi techni- lis isteni test van itt keresztre feszítve. A
kának abban a korban ritka mértékig birtoká- milieu, a staffage a legfenségesebb költői erő
ban lévén, tisztán művészi eszközökkel egy és festői ábrázolás eredménye. Mintha csak
igazán imponáló felségü éa tökéletes alakú egy klasszikusan szép test ideálját akarta
isteni ideált teremtettek a mesterek. Egyéb- volna n festő megalkotni.
ként ezen a nagy tablón Krisztus alakját a
Raphaelnek, a legnagyobb olasz mesterlegnagyobb valószínűség szerint — amint a
Krisztus alakja elókelő, harmonikus lélekCrowe és Cavalcasele kimutatja — Hubert nek
eltelt. A meleg s mély koloritvan Dyck festette. Az isteni termet méltósá- nyugalommal
képeinek valódi költészetet kölcsönöz. Finom
gos nyugalmat lehel. A barnás tónusban fel- árnyalások
beállításával
általánosan uralkodó
rakott testszinek, a gazdagon és pompásan
alkalmaz.
kidolgozott ruha B általában az egész \ép ki- szintónust
A Leuvre-ban levő .La belle jardinére*
vitele mesteri.
cimU képében, mely a Madonnát a kis J é z u s Ugyanezen iskolának tagja Roger von sal s a gyermek Jánossal ábrázolja, már ideader Weyden, ki az alapító Dyck testvérek lizálva jelenik meg a kis Jézus. Széltől lobogművészi technikáját meg sem tudja közelí- tatott hajával az ideális érzés lelkesültségéteni, de felfogás és eszme szempontjából ér- nek látszatát van hivatva kelteni.
dekes jelenség.
Raphael nagy Karácsonyában, mely azon
Roger von der Weyden tendentíája épen jelenetet ábrázolja, mikor Krisztus a kulcsoelleDtétben áll ai Dyck testvérekével. Míg kat átadja Péternek, a Megváltó alakjában
ezek egy nyugodt hangulatai, szelíd cbaraktert magasztos felemeltség, szelíd nyugalom jut

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Kioeveiéa.

Nagyváradi Ferenci Uéui,
a csíkszeredai osztálymérnökség vezetője, főmérnökké neveztetett ki. Gratulálunk.
— V i z s g á l a t o k . A csikaonilyói rím. kath.
logimnáziiimhnn a VIII. oszt. tanulók osztályvizsgálata e hú 10-én, hittani érettségi vizsgálata 14-én
és érettségi Írásbelije 15—17-én lesz.
— M e g b i l á s . Püspök 111- ^nagyméltósága
Ifnnez János karel'alvi pleháuos-alesperest az esperes! teendők végzésével megbizta. Reméljük, hogy
közelebbről már mint esiksondyói plébánost és ténvleges t'őesperest üdvözölhetjük í

— Plébános választás. A Szentpét.-iegyházmegye pleháuosi állására a pályázatot pii«.
pök nr «nagyméltósága kihirdette. A pályázatok
beadásának batárideje "e hó 20-a.
— E l j e g y z é s e k . Csikmadarasi Antal Dénes dánfidvi jegyző folyó hó 4-én jegyet váltott
sepsiszentgyörgyi Siitű Esztike kisasszonnyal. Gratulállink.
— Bánfai László, kántor Csikmenaságon, eljegyezte Csikmíndszenten néhai llencdek Benjamin
és neje ni'-lini Vágási liozália leányát Karolinát,
április hó 2H-ón.

— Esküdtek kisorsolása. A isikszeredui kii-, tön ényszék folyó évi május 4-én tartott ülésen sorsolta ki a következő ülésszak rendes és pótesküdtjeit. Itemles esküdtek: Kölönte
László. K.-ljl'aln. Balázs András kővári, K.-Feltiz.
].)r. Halló István főgimnáziumi tanár. Csiksomlvó.
Kmnsz .Mihály Csikszentdnmokos. .laucsó György.
Szépviz. Lázár Ferenez Szelltmiklós. ltj. Györgypál
János, Taplóén. Hehvig (i. János, Csíkszereda.
Kertész István. Csíkszereda. Keresztes Antal, Csíkszereda. Ilj. Kndus dános Csatószeg. l>óczi János,
Csíkszereda. Miklós Józsel* Mártoné. Szépviz. Id.
Veress József. Csikszentsiinon. Dr. Fejér Antal.
Csíkszereda. Konc Tamás Csicsó. Váradi Dénes.
Csíkszereda. Markaly Sándor K.-Altiz. Márton <iúbor, Csíkszereda. Beeze Antal, Csíkszereda. Csutak
Albert. K.-Jakabfalva. Fodor Mihály, Rákos. Koczkás Béla. Csíkszereda. Dr. Szántó Sainn, Csikezereda. Székely János Szárhegy. Bírta József, Csíkszereda. Szebeny Menyhért, Szépviz. Trolián József. Csíkszereda. Fejér Miklós. Szépviz. Kedves
István. Csik-Szentdomokos. Pótesküdtek: Péter
György, Pálfalva. Pásztory István, Zsögöd. Székedy Károly. Zsögöd. Seiwarth Rezső, Csíkszereda.
Salamon Béni, Csíkszereda. Részeg Tamás, Csíkszereda. llajnód L- Ferene. Csíkszereda. Beke Ágoston, Csíkszereda. Bokros Endre. Csikszereda. Petres
Ferencz, Csikszereda.
— Vizbe fult gyermek. Csikmadarasi
Fazakas Albert Gergely nevü fia a vizbe fult A
hatóság nyomozza, liogy kit terhel a gondatlanság.
— H i h e t e t l e n n e k tűnik fel egy kissé
azon hír. hogy már a folyó év I-ső évnegyedére
edékes adókért a közvetlen adótizetőknél exetpiáluak! Vájjon kinek az intézkedésére történik ez ?

kifejezésre. Ez Raphael legszebb Krisztus- célját nem a testi szépségnek és nagyságnak,
képe. A nagy művész felfogására ez a kép hanem a mindent átható kedélynek kifejezéannyira jellemző, hogy ennek alakját, mint sében látta. Alakjai nem mindig szépek. A
Krisztus ideálját tekinthetjük. Afluom, karcsú, tetszetős fonna helyett a szépnek egy másik
szabályosan felépült tagokba tökéletes kelle- elemét hozza nnpfényre: a fényt, mely árny
met. a szelíd főbe nyugodt fenséget öntött a nyal átszőve, A hires Rembrandt féle félhomester. Ezen Megváltó az arcnak emberfölötti, mály t adja. Ezen (élnomálynak a maga finom
égies kifejezésével mouumetális alak a szó nunncaival való megteremtésével a művészetlegszebb értelmében s az összes idők legmeg- történet legnagyobb alakjai közé emelkedett
ragadóbb inüvei közé tartozik. A gazdag, Az aranyharna tónus az, mely képeinek sajátszőke haj könnyű hullámokban hull a rállakra. ságos mély varázst kölcsönöz. A barna tónusSzimetrikus finom arca szeretet és szelídséget ban meleg sziuskálát fejt ki. Filozofikus lángfejez ki. Raphael tisztán művészi hatásra tö- eszének reprodukcióját, Krisztus nemes alakrekedett. Az ő művészete 1' art pour 1' art, ját, művészi félhomályu tónusának alkalmamely ontudatosnn és határozottan csak művé- zásával reális, megragadó hatású világba tesfi.
Krisztus fiatalkorát ábrázuló festményeiben
szet akar lenni.
Veronc9nek, az olasz művészet másik idillikus hangulatot fejez ki s vallásos komnagy mesterének a Louvre-ban levő képeiben, pozícióiban az a törekvés nyilvánul, hogy
inelyek a kánai menyegzőt ábrázolják, a mű- azokat az emberi érzéshez közel hozza. Remvész korának, az akkori Velencének teljes brand elszakította Krisztus alakjat a középeleganciáját kifejtő arisztokratikus társaság kori egyházi gondolkozás talajáról s az áltaveszi körűi Krisztus alakját Az élet minden lános emberi gondolkodásnak felfoghatóvá
kelletnél eszünkbe juttató képen a márvány „Emau8zi zarándokok* cimü képében egyszerű
oszlopokkal és Bzohrokknl körülvett helyen, színeivel a szenvedés legköltóib apotheozisát
az aranyhimzéstől, gyöngytől, ezüsttől csillogó adja. Munkás alakban ábrázolt Krisztusa egyike
brocat ruháju hölgyek s hasonló pompát ki- a műtörténet legmegragadóbb alnkjainak. Mint
fejtő urak társaságában jelenik meg az em- tudta ó a szegénységet, a szenvedést kifejezni!
AZ ő művészete igazán „nature vue á travers
beriség Megváltója.
Óriási ellentét választja el e tekintetben un tempérament," mint Zola mondja a művéaz olasz mestereket a germán mesterektől. A szetről általában.
Rembrandt Raphael irányának legnagyobb
fantáziának egész más irányú utait követi
Dürer, a legnagyobb német festő, kinek ellentéte. Az ő festészetük két mélységes örKrisztus-ideálja, melyet egy fametszetből is- vénytől elválasztott világ. Raphael a romanizmerünk, egész más gondolkodás szülötte. A mus és katholicizmus, Rembrandt a germanizmegváltó alakjára gondolva, először a szen- mus és protestantizmus talaján mozog. Ravedés ötlik eszébe. Krisztus életéből a szen- fael az ö alakjaiba isteni erőt varázsol, az
vedésre mutat reá művészi kezével. A tövis- isteni szépet az emberi testben ábrázolja.
korona és^ a fejből szivárgó vércsöppek, már Rembrand Krisztust munkás ruhában, szegény napszámosként, beesett arccal festi. A
külsőleg is ezt jelzik.
Rembrand, a másik nagy germán- festő, Megváltót közel hozza az emberi felfogáshoa
a germán nemzetek legkisebbjének, a hollan- s ennyiben egy uton halad a protestantizmusdiak legnagyobb zsenije. Ő nemcsak nagy sal s a reformátorokkal. Ezen Krisztus-ideált
festő volt, hanem az egész történelemnek leg- az ő felülmúlhatatlan fénykeaelésének költői
mélyebb gondolkodói közé tartozott Ó is más bájával vonja be B a kedély hősévé teszt
Malter Deuő,
irányban fogja fel Jézust. Rembrand az A

Hijna 8.

c s í k i

l a p o k

10. mim.

— A magy. kir. ssab. osatályaorsKÖZGAZDASÁG
babona eloszlatására, mely csak arra jó, hogy játék játékterve, melyszerint a XX- sors- Cslkvánnegye gazdasági egyesületének Igazaz oláh papok zsebjét tömje.
játék húzásai máju9 hó 23] és 25-én kezdődnek gató-választmányi és évi rendes közgyűlése.
— Székely iparos műremeke. A meg újra. a világon jelenleg fennálló sorsjáté
Csíkvármegye gazdasági egyesUlete folyó
Szabadság' irja : A marosvásárhelyi kereskedelmi kok között a legkedvezőbb. Nincs az a sorsés iparkamara által képeztetett székely iljiik kiizlil játék, amely oly rövid idóu belül a nyeremé- hó l-én délelőtt 9 órakor tartotta Igazgató
immár nem egy jeles készültségn iparos srgétl. nyek oly tömegét tizetné ki, mint ép nz osz- választmányi ülését Fejér Sándór elnöklete
sőt önnálló iparos is akad. Marosvásárhelyt a líe- tálysorsjáték Habár a különböző sorsjegy- mellett. Jelen voltak: dr. Fejér Antal, Keméiivi bazár kirakatában néhány nap óta cg}' remek vállalatok sorsolási tervezetükben ki is mutat- resztes Antal, Sántha Simon, Szebeny Péter,
Íróasztal látható. Készítője Pál István gyergyúi uak néhány millió koronát, nem szabad figyel- T. Nagy Imre, dr. Kovács József igazgatósági
illetőségű tiu. ki azt szabadulási remekbe csinálta men kivül hagyni, hogy ezen összeg usak 50— tagok.
Elesits Antul asztalos mesternél. Az aszlul inalm- 00 év alatt jut kifizetésre, míg ellenben a
Az elnöki megnyitó után T. Nagy Imre
góni fából készült, öreg segédeknek is li'TMiIrti'-n- magy. kir. szab. osztálysorsjátéknál lfi,457.000 c. titkár és dr. Kovács József faiskola felkorona kerül rövid féléven belül kisorsolásra. ügyelő terjesztették elő a tárgysorozatba felválnék.
— Oyengeelmejüek felvétele. A bo- vett ügyeket, melyeknek során tárgyaltatott
— Palyázati hirdetés. A nagyszebeni
— • saekelyföldl vasutak ügye a tnnitónóképzóintézet I-eő osztályba a következő rosjenóí gyógypaedagógia nevelő- és foglalkoz- afiildmivelésUgyi miniszter uruak a gazda éa
keroak. kamarában. A marosvásárhelyi ke- 1907/8. tanévre felvételért folyamodhatnak 14. tató állami intézetben jövő iskola év kezdetén gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról szóló törzényjavaslat tervezete, melyre
reskedelmi és iparkamara tartott közgyűlésében, i életévüket betöltött olyan leányok, kik a felső több növendéket vesznek fel. Felvétetnek a
már a mult gyűlés alkalmával az egyesület
nevelőintézetbe
7
—
10
éveB,
a
foglalkoztatóba
leányiskolát,
a
polgárivagy
felsőbb
leányisszékelyföldi vasnt hálózat tervezetének összeálli
részéről megtétettek a mi szempontunkból
tására kiküldött bizottság elnöke beterjesztette t kola, vagy leánygimnázium négy alsó osztályát 14 éven felüli nevelés tanításra, illetőleg fogszükséges módosítások.
bizottság javaslatát E szerint a bizottság a kővet- sikeirel végezték. Felvételi vizsgálat nélkül, lalkoztásra alknlmas gyengeelméjü egyének. A
felvétel
iránti
kérvényeket
a
nagym.
m.
kir.
de
pályázati
kérvények
alapján
történik
a
fölFöldmivelésügyi miniszter urnák a külkező vasútvonalak telvételét javasolja a tervezetbe
illeszteni: 1. Maros-Kecze—Aninyos-tíyéres között vétel. A fölvételi kérvényhez a következő ok- vallás- és közoktatásügyi Miniszteriinhoz cí- földről szállítandó lokomobilok. kévekötő foösszeköti vonal. a székely kömisiitlm. mint első- máinok csatolandók 1 Keresztlevél. 2. Isko- mezve junius hő 10 ig kell beküldeni az inté- nalak és erdei csemetékre vonatkozó intézkelát bizonyítvány a megelőző tanévről s az idei zet igazgotóságlioz. Szabályzatot és bővebb dései azon megjegyzéssel vétettek tudomásul,
rangn vonal.
2. Marosvásárhely—Nyárádvölgye és alkal- első félévi értesítő. Az évvég bizonyítvány jú- tájékoztatást szívesen nyújt az intézet igazga- hogy azoknak külföldről való szállítását a választmány csak akkor tartja helyén valónak,
mas helyen kapcsolat létesítése a Kiskükiillővölgvi nius hó ílf-án f.-ltétlenUI beküldendő. 8. Orvosi tósága. Baros Jenő Arad megye.
bizonyítvány a folyamodónak n tanítói pályára
Benkö sorsjegye Bankó V Dacára ha azok luzai gyárosok és termelőknél nem
vasnt felső részével, mint helyi érdekli vonal.
3. Marosvásárhely — Székelyinlvarbely t-lső- alkalmas voltáról. A kérvényben kiteendó hogy m'nden versengésnek, az osztálysorsjegyek vo'nának feltalálhatók.
bennlakó vagy bejáró akar-e lenni a növendék. egyike azon játékpapiroknak, melyek kitűnő,
rangii vonal, esetleg Segesvár leié is.
A kerc.-kedelmi miniszter azon értesítése,
4. Marosvásárhely — llczőiuéhcs - Kolozsvár Bennlakási havidíj 3G korona (18 forint). A ugy szólván egyedülálló játéktervük következ- hogy* a gazdák i észére rendelt adómentes
helyi érdekű és Burgópnindtól a határon át kap- kérvényüket az intézeti igazgatósághoz junius tében a legkedveltebbek. Mindenki viszonyához benziu ára f. évi junius hó l-ig terjedő idâre
csolat Dornovatránál u hllkoviliai vasitltal. mint hó 15-éig kell benyújtani. A fölvétel július hó képest, saját tetszése szerint vásárolhat sors- méterinázsánkint 20 koronában állnpittatott
első napjaikul lesz elintézve, miről az érde- jegyet. melyek ellenében nlapos kilátása vau. meg, amire ezúton is felhívjuk a gazdaközönelsőrangú vonal.
5. Toplica—Borszék—Tölgyes, vagy llitró— kelt azonnal értesítést nyernek-. A II, III. és hogy rövid időn belül egy nagyobb főnyere- ség figyelmét.
IV. osztály lia szintén vehetők f.>; új tanulók, ményhez juthat; bizonyság erre ama tény,
Tölgyes—Borszék, elsőrangú voual.
Tárgyaltatott továbbá az Országos Mezőha kimaradás folytán hely üresedik. A III liojy a Henkó Bank Bpest, Audrápsy-ut GO'
fi. Székelviidvarliely — (si ks/rivil;i másodosztályba felvehetők olyanok is, akik kisded- az utóbbi évben a nagy jutalomdijat 000.000 gazdasági Kgylet-nek a galíciai munkások bernngu vonal.
óvónői oklevelet szereztek vagy a felsőbb leány- koronát, továbbá a 200.000 koronás főnyere- szerzésére vonatkozó intézkedése, a munkás7. Székelytidvarliely—Sepsiszentgyörgy elsőiskola. esetleg a leánygimnázium hat osztá- ményen kiviil kétszer 00.000 koronát, három bajok enyhítése végett, melyet szükségesnek
rangú vonal.
lyát végezték. Az ilyen tanulók az I. és II. szúr 30.000 koronát, kétszer 25.000 koronát vél ottan a választmány, ahol uehezek a
8. Sepsiszentgyörgy— Mtigyarbodza idsőnuigu
évfolyam különbözeti tárgyaiból vizsgálatot ós sok 10.000 és 5.000 koronás fónyereme- munkás viszonyok; de nemzeti érdekből kivonal.
tesznek. A bennlakásról prospektust szívesen nyeket tizetett ki t. vevőinek. Vásárolja tehát folyólag is helyén valónak tartja az egyesüH. Ágostoutiilva—Málnás helyi érdekli voual.
küld az igazgatóság. Nagyszeben. 1!H)7. május sorsjegyeit Kénkő Bankban, mert hiába, a leg- let gr. Eszterházy Lászlónak a tényleges ka10. Kézdivánárlicly línrrk Síiósincző helyi
tonai szolgálatút teljesítő gazdasági munkás2-án. Dr Bilin-zky Lajos képzóintézeli igazgató. igazabb motto, Benkö sorsjegye Bankó.
énlekü vonaL
elem sztrájk tagy munkáshiány esetén gaz—
Halálozás.
Deák
Gábor
közig
gya11. Kézdivásárhely—Xugykászon helyi IT— Jelöltek felvétele a os es k. nagy- kornok, lb. szolgabíró, életének 27-ik évében pasáéi munkák végzésére vountkozó indítilekii vonal.
szebeni gyalogsági hadapródiskolába. Kadnóllion, I. hó 5-én este 8 órakor meghalt. ványát.
12. Homorúd-Kőhalomtól a Homoródvölgyén Az I-9Ö évfolyamba az 1907/1908-iki tanévkez— Orvosi körökben, már rég ismert
Beható vita tárgyát képezte az Orszáföl Oláhfaluig helyi érilekü vonal.
detével szeptember-hó közepe táján körülbelül tény. Iioay n Ferenc-! József keserüviz vala- gos (iazdasági és Cselédpénztárnak a gazda
A bizottság egyenként is részletesen megin- 80—35 oly testileg alkalmas ifjii vételik fel, mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása
részérói 120 filléres hozzájárulási díjnak jadokolja a javaslatot és jelenti végül a következő- aki f. év szeptember 1-vel 14-ik életkorát már éa említésre méltó kellemes izénél fogva, már
kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk nuár 1-éu történő kötelező befizetésére vonatket : A bizottság a közgazdasági érdekek mérle- elérte, de a 17-iket még át nem lépte, haj- határozottan Ferencz József keserüvizet.
kozó felhívását Az orsz. cselédpénztnr a törgelése mellett a magyar nemzeti szempontokra is lammal bir n katonai pálya iránt és valamely
— „A madarak és a fák napja" ün- vény erejénél fogva kötelez minden gazdát
kötelességből kifolyólag súlyt helyezett. Mert ugy közép vagy polgári iskola négy alsó osztályát nepére való előkészületek alkalmából tiszteleta hozzájárulási díjnak a befizetésére, melyek
vélekedett, hogy ez kiváló alkalom arra. bog>* azok legalább „elégséges" eredménuyel végezte. A tel értesítem a kartársakat, miszerint az Orsz.
közadók módjara szedetnek be — a hozzá
a súlyos ihulasztások, melyek a múltban a székely- felvételi vizsgára és a kérvények szerkeszté- Állatvédő Egylet támogatása lehetővé tette,
minden cseléd után, még cselédváltozás eceséggel szemben elkövettettek, a jövőben helyre sére nézve bővebb nyilatkozó .felvételi sza- hogy a „Madarak és Fák" napja cimíi vezérvotén is — s ezzel szemben mindamellett, hogy
fognak pótoltatni s mert ngy van meggyőződ*
bályok" 4ö fillér beküldése után a hadapród- nalam ,második bővített kiadása" (0 nyomott az adókkal eg\iiit a díj be lesz mindig fizetve
hogy a jelenlegi hazalias kormány tisztán látja
iskolnnál kaphatók. Fizetéses hely iránti fel- íven 00 old i megjelent és I kor. 25 till. árban a eselédszáiu mán is, mivel a gazda január
helyzetet s el van határozva, hogy a közgazdasági vételi kérvények már az 1 OOti/1007-iki évi nálam kapható. Ssintén megjelent az ünnepére
l-én s úgyszintén az ujonnn jött cseléd után
kultúra eszközeivel elsőnek a Székelylöldet látja cl. iskolai végbizonyítvánnyal is ellátva, legké- való a kalmi dalfiizet, is, Beleznai Antal és
nem tizeti le azonnal a dijat, baleset alkal— Árpád ünnepély Caiksomlyód. Asőbben f. évi július hó 12-éig az iskolaparanc9- Vailuy J. egy és két szólamu eredeti nótáival. mával nem számíthat a biztosítási dij kiutacsiksoiulyói rom. kath. elemi Hu- és leányiskola nokságmil nyújtandók be- Ha a jelölt esetleg Benne két induló is. Ara 55 tillér. A rende- lására, — ezen eljárás módosítását mondotta
vezetői sikerült Árpád ünnepélyt rendeztek, amelyen pótvizsgám utasíttatott, akkor e kérvényhez lések közvetlen lm ízám intézendők. (ligyszerü ki az ülés.
a községi elöljáróság s több szitlő is megjelent. ideiglenes bizonyítvány mellékelendő. Hiányo- postadíj 40 till. utányvételes 45 fill.) NagyváAz orsz. erdészeti egyesületnek a havasi
Az ünnepély az intézet udvarán lblyt le. Péter san felszerelt, közvetlen a beterjesztési határ- rad 1907 máj. 1 V.ulay József Köz. isk. ig.
legelőgazdálkodás törvényes megvalósítására
Sándor tanitó Árpád halálának ezeréves évfordu- napon íjulius-hó 12-éni beérkező kérvények
Adakozas. Silló Balázs nyugalma- irányuló javaslntávul kapcsolatosan dr Kovács
lója alkalmából röviden megemlékezett a magyarok nem vehetők figyelembe Magyar állami ala- zott pénzügyőri fő vigyázó, volt segédjegyzó,
eredetéről, ősi hazájukról, viszoutagságaikról, val- pítványi díjmentes helyre pályázóknak folya- le.utóbb ideiglenes kir adóhivatali díjnok te- József a vármegyei legelőgazdálkodás modem
lási és családi életükről, a honfoglalásról, Árpád modványa a raagy. kir,. Iiodvédelmi minisz- metési költségeire a következő adományok és szakszerű keresztülvitelére vonatkozó terérdemeiről stb. Ezután a megkoszorazott térkép tériumhoz terjesztendő be. Az ebbeli .Pályá- folytak be: Puhr Alajos 2 k., Ferenczi Győző jedelmes javaslatát terjeszti elő; mivel várelőtt a hazai föld iránti szeretetre hivta fel a meg- zati Hirdetmény a benyújtási időpou valamint1 2 k„ Ambrus Dénes 2 k , Kaposy Gyula I k., megyénk területe geologiai alakulatánál, tojelenteket. A gyermekekben egyszerű szavakkal minden más adatok hirdetésével, u Rendelet' Tóili Vilmos 2 k . X N 1 k, Véger János 2 vábbá birtokviszonyainál fogva is különbözik
a fák és madarak iránti szeretet felkeltését kísé- Közlönyben" (esetleg a Budapesti Közlönyben) k„ B.ilint Alajos 2 k , N. N. I k\. N N. 1 k., más vármegyéktől, helyénvalóbbnak tarţja a
legelőgazdálkodásnak a megoldását tisztán az
relte meg. S hogy a gyermekek lelkében e nap közzé tétetik.
I'al András 1 k„ N N. 1 k.. N. N. 2 k., Gál itteni viszonyokon alapuló törvényhatósági
emléke maradandóbb legyen s a fák iránti szeretet
— A Sepsiszentgyörgyi róm. kath. Sándor 1 k„ Márton l'éter 1 k„ Kovács Tafelébredjen bennök, felhívta a tanulók ügyeimét az oltáregyesület 1907. év május hó 'J-én A más 2 k., Lajos lgnáe 1 k., N. N. 1 k., Bá- szabályrendelettel megvalósitandónak, nem páiskola előtt ültetett fákra s azok gondozáaát rá- városház dísztermében, saját pénztára javára lint Károly 1 k., Várady Dénes 1 k., Józsa dig egy országos törvény által. Legelőgazdajuk bizta. Két azavalat is volt. Az ünnepélyt ter- hangversenyt rendez. Az olláregyesülut nevé- György 1 k , Antal Áron 60 till.. Péter Gyula ságunk rohamos visszaesést mutat, már azon
mészetesen a Himnusz eléneklésével kezdték meg ben : KUunle Tivudarné e. elnök. Fejér Manó ö0 till., Hajós Károly 1 k., Papp Domokos 4 oknál fjgva is, hogy a tagosítás és arányosítás következtében a közlegelők kisebbedvén,
s a Szózattal fejezték be.
esperes-plebános. e. igazgató. Fogolyán Endréné Csiszér Kácoly G0 till.. Fejér Sándor 1 k., Gál a nagy számban felhajtott állatok agyon taJános
1
k..
Nagy
Károly
1
k,
Hajnőd
JózBef
— Gondatlan anya. Kedves Istvánné e. elnök. Műsor: 1. Nyitány, előadja Kozák
possák B tönkre teszik. Javaslatát a választcaikszenttamási lakos 22 hónapos Ijázár nevii gyer- Dávid zenekara. 2- „A kőszent." Ének-kettős 1 k., Balázs Dénes I k., Rancz Lörincz 1 k., mány egyhangúlag elfogadja.
meke az udvaron levő cseber vízbe esett: s bele Hubertől. Hármouium és zenekisérettel előad- Bálás József 50 fill., " Demes Ferenc 60 flll,
A Sepsiszentgyörgyön folyó évi szepfúlt A gondatlan anyát a büntető biróság felelős- ják : dr. Szász lzsákné és Fogolyán Eudréné Birtlia József I k, Bálint Ferenc 60 fill., Pénrnók 3. „ftigoleitó" iVerdi) Liszt Ferenc' ter István 50 fill., Gábosy Mihály 1 k. Lacz tember végén rendezendő Bzékely kiállítás
ségre fogja vonni.
— Tfll Zaögödön. Folyó hó 4-én d. u, hangverseny átiratában. Előadja: dr Bogdán Sándor 1 k„ Botár Károly 60 fill., Fritz Fe- rendező bizottságának a megkeresése örömRuszuly András telkén a caür és istálló teljesen Andorné úrnő. 4. Szabad előadást tart Rass recz 60 fill., Darkó 50 fillér, Csipkés Árpád mel szolgál tudomásul B azon való részvétel
Károly gyulafehérvári fógym. tanár ur. 5. -Jó 1 k„ N. N. 40 fill. dr. Pál Gábor I k, dr. elhstároztatik, ahol a gazdasági egyesDIet veleégett ismeretlen okból; s egy svájci tehene
benn égett. A veszély láttára összefutott szomszé- reggelt." Gavotte Mikouczetól. Hegedűn elő Csedő András 1 k.. N. N. 1 k., Csedő Ger- zetése és rendezése alatt a várraegyel kiállíadja: Tunyogi Csapó Endre plébános ur. ti. gely 50 fill. Konna István 1 kor., Jakab Já- tók kUlön helyiségben egy nagy kollekcióval
doknak sikerült a tüzet helyhez kötni.
— A kalnger járás veszedelme „Az ur itél" Meledráma dr. Váradi Antaltol, nos 60 fill., N. N. 50 fill, N. N. 60fill., N vesznek részt.
Dr. Kovács József faiskola-felügyelő elóM. I>. elváltán élő felesége boaziit (orrait boldog- zeoéje Nemes Elemértől. Előndja: Szent-Iványí N. 1 k„ László Géza 1 k., N. N. 40 fill., N.
Józsefné urnó, zongorán kíséri Ceinádi Lajosné X. 40 fill, Kurcz Antal 1 k., X. N. 20 fill elöterjeszti jelentését a községi faiskolákról
sága megrontója ellen. Ahhoz a módhoz folyamournő, harmónium Zuyzon Béláné unió. 7. Ku Gyalókay Sándor 1 k.. Ily és 1 k. Összese B kéri az alispán urnák megkeresését a várdott, ami Csikban nem szokatlan, hogy a kaluge
ruc
dalok." Zenekisérettel énekli: dr. Fejér
megyei közutak fásilási tervezetének megálrekkel kiírnád koztatja haragosát. El is indult egy
Mihály ügyvéd ur. 8. Koasini „Stabat Mater." 02 koroua 30 fill. Mely összeg nz özvegynek lapítása végett, továbbá a törvényhatóság
gyiineBi asszony vezetése alatt, hogy felkeresse az
átadatott.
—
Fogadják
a
nemes
szívű
adakoKét zongorára alkalmazta Lahee. Előadják:
oláh papokat, de vesztére, mert a mint egy pallón
zók az elhalt bátrahugyottainak bálás kö- megkeresését a végett, hogy a havasi magánFogolyán Anna és Mariska úrhölgyek.
javak terhére létesíttessék a faiskolakezelók
átakartak menni, az letörött a mindketten a megszönetét.

— Népkönyvtárak Csikmegyében. áradt patakba fúltak. Kellene már valamit tenni

Darányi Ignác m. kir. foldnivelésiigyi miniszter a
székelyföldi miniszteri kirendeltsúg előterjesztésére
n kővetkező csíki községeknek és gazdaköröknek
adományozott egy-egy 150 kötetből álló népkönyvtéri könyvgyűjteményt: C'sikszentsimon, Csiktaploca,
Cnikkaxefolva, CaikcBatóazeg, Gyitnesbukk. (iyergyókilyénfalva, Caikazentmiklós. Csikvánlotfalva, Csíkcsomortán. Csikcsohotfalva, l'sikpálfalva. Csikiuintszent és tiyergyóbélbor községeknek és a csikszenttamási gazdaszövetségnek. A könyvgyűjteményeken kívül a toldmivelésügyi miniszter a községek, illetve gazdakörök részére a népkönyvtár elhelyezése céljából egy-egy könyvszekrény beszerzésére egyenként 20 koronát is engedélyezett.

C S Í K I

Május 8.
részéré egy ezer koroDás jutalomdíj, amely
minden évben az arra érdemes faiskolukezelök között osztatnék ki. Az előterjesztés egyhangúlag elfogadtatott s a további lépések
megtétele végett egyesliteti iroda megbízatott,
Titkár jelentés tesz a az elhalt, az időközben kilépett, valamint a belépett tagokról,
továbbá lenkóró beváltásról.

Sz. 85-1907.

Arlejtési hirdetmény.

Csikmegye alispánjának 8390—
1906 sz. rendeletével Csatószeg községben építendő községház felépítését
S000 korona 03 fillér összeg erejéig
engedélyezte.
Tárgyaltattak még a társegyesiiletek és
A munkálat kivitelének biztosítása
a vármegyének megkeresései s más gazda- céljából az 1907. évi május hó 29-ik
sági érdekli ügyek.
napjának d. e. S órájára, község há
11 órakor Fejér Sándor euiiklete alatt zánál tartandó szó- és zárt ajánlati vertartotta meg az egyesület évi rendes közgyű- senytárgyalás hirdettetik.
Felhívatnak a versenyezni óhajtók,
lését a tagok és az érdeklődő gazdakuziinség
részvétele mellett. T. Nagy Imre e. titkár liogy az építési munkálat végrehajtászámolt be az egyesUlet mult évi működésé- sának elvállalására nézve zárt ajánla
ről, mely szintén nem volt eredmény nélkül. taikat az árlejtés megkezdése előtt az
Megemlékezett az egyesületnek 25 éves fenn- elöljárósághoz adják be, a később beállásáról, melyet minden nagyobb ünnepségek érkezettek figyelembe nem vétetnek.
Az ajánlathoz az engedélyezett
nélkül csendben ünnepelünk, futó pillantast
vetve azokra az időkre, amikor még Csíkban költségösszeg 10 százaléka báuatpénz
a járgányos cséplőgépet, a vnshoronút, to- uyan.int, vagy ezt helyettesítő megfelelő
vábbá a lóheremagot még hirból sem ismerték óradékképes értékpapír csatolandó.
A szóban forgó munkálatra voés még sok egyéb más gazdasági dolgot, melyeket mind a gazdasági egyesület honosított natkozó mdszuki művelet és részletes
meg s volt előharcosa számtalan gtmhisúgi teltételek, valamint u költségvetés a
eszmének, a melyek vármegyénkben diadalra községházánál (Csatószegen) a hivatajutottak ; gíizdasági kérdések ben lelkes támo- .'os órák alatt megtekinthetők.
gatója volt a vármegyének s úgyszintén
l'satószegcn, 1907. évi április hó
gazdaközönségnek. A közgyűlés T. Nagy In re 28-án.
titkárnak jelentését örömmel veszi titdumÚMil s Reck F e r e n c ,
Ifj. D a r v a s Albert,
elismerését. — akinek legnagyobb ívsze volt az
k'.rjeny/.i..
k. birü.
(••
.11
egyesület mindenilennemii niükudi)d. sél>i';i
s aki egyesUlet élén Í3. éves múltra tekint
ÉRTESÍTÉS
vissza s aki önzetlenül, lankadatlanul szolgálta
az egylet és a vármegye gaz.laküzünségének Van szerencsém igen tisztelt vevőimnek
az érdekeit jegyzőkönyvileg örökítette meg. I). tudomására hozni,hogy az Apafl'y Mihály
utca 210. szám alatti saját házamban
elnök indítványain.
Számvizsgáló bizottságnak a mult évi
számadásokra vonatkozó jelentése egyhangúlag
vétetett tudomásul: úgyszintén titkárnak síz
1907. évi költségvetés és működési program inra
tett előterjesztése.
Végül eluök Murányi Kálmán felcsiki főesperes és e. iilelnok halála felett részvétteljes szavakban emlékezik meg, aki hosszú idón
keresztül nemcsak tagja, hanem munkás, tevékeny alelnöke volt a Gazdasági Egyesületnek s kéri a közgyűlést, hogy érdemei jegyzőkönyvileg örökittessenek meg. Mit a közgyűlés egyhangúlag elhatároz. Az alelnöki
tiszt betöltése pedig a jövő közgyűlésre marad.
Fejér .Sándor elnök megköszönve a tagoknak
a szíves megjelenéséi, több tárgy nem lévén,
a gyűlést bezárta.

A -Hermes" Magyar Általanos Váltó
üElet Részvénytársaság. Budapest, heti
jelentése a tözsdeforgalomrol és a pénzpiacról.
Budupest. 11107. május 'J.
A tőzsdetorgaloin az i-liimlt liéli-n isnn'-t a
legszűkebb korlátok között intiz^utr. iigynnnyirii.
liogy ujabban kötések esak elvétve fordultak eli'S.
A jobb időjárásra ,'s inepiyugtatú im-y.npi/dasáp
hírekre, vidainint a kiillnhl magasabb jri^vzi's,-inkedvezőbb ugyan a hangulat, de a/'-rt
lözsihtetjes iizletteienséghen foíy le és rsak az állaiuvnsuti- és déli vasúti részvények voltak átmenetileg szilárdak héesi vásárlásokra.
A helyi piaron Nasiei-Tannin-gyúr részvények iránt mutatkozott némi érdeklődés ini^
Kéesbea a triutaili széneiiH-nt részpe

vényeket keresték. Kgyesiilt villamossági részvényekben nagyohbmérvii eladások történtek. minélfogva az árfolyamuk hanyatlott.
A berlini hányaértékek némi szilártbdása sem
gyakorolt különösebb hatást a forgalomra, a spekulál 'ió toválibra is tartózkodó maradt
árlolyamok majdnem változatlanul zárultak.
Az orosz ujonijutalék megszavazása a dumában. ami az orosz kormány és a dnma közti
közeledést mutatja, az orosz járadékban is némi
forgalmat idézett elő a tőzsdén, mely járadék árfolyamában it—4°/o-al javult.
A pénzviszonyok Németországban lényegesen
javultak, mindazonáltal nálunk inkább feszültebbeknek mondhatók.
A sorsjegypiaeon a magyar jelzálogliitelbauk
konversionális sorsjegyei iránt mutatkozik állandó
érdeklődés.
Lényegesebb árfolyam változásokról ez idő
szerint sem tehetünk jelentést, wiutliogy az árfolyamok, mint azt már fentebb jeleztük, nagyjában
változatlanok maradtok.

19. oáia.

l a p o k

fiók pék- és liszt-üzletet
rendeztem be, a mai kor igényeinek
megfelelően. — A nagyérdemű közönség szíves pártfogását tisztelettel kéri:

lieke Ágoston pék mester.

Egy darab két éves bika
delifaj, tenyészbizonyitvánnyal ellátva

elaclö,

«<

Miklós Déliesnél. Szépvizen.

KÖNYV- ÉS PAPÍRKERESKEDÉS.

TANITÓ URAK FIGYELMÉBE!
A közeledő é v z á r ó v i z s g á l a t o k r a
szükséges magyar és német vonalzásu

VIZSGALAPOK
lapunk kiadóhivatalában nagy mennyiségben vaunak raktáron, melyek a
l e g o l c s ó b b á r b a n szerezhetők be.
S z á z d a r a b o n k é n t : 1 tanától. 1

tal

60 U r i i .

K l.HZOX J A K A B F A L V I
„ S z e n t

X d á t s z l ó

£ o r r á - s "

CSÍKI
Égvónyes,földes, vasas, szénsavas gyógyvíz,

Tartalmas egy liter mben az országos m Hr. kenui intézel és veartisírleii állonás elemzése szerint:
Kúnsnviis kiiliinnbül
dilis:! ^raniuiot
Clilor kuliméból
Oii::t!i
Chlor nátriumból
i: ill 14
Ketted széusavas imtliunibúl
•
>• 1761)
Ketted szénsavas inészhöl
i1i.il"
Ketted szénsavas vasólecsbul
l
-UJOU
Timlöldhol
iiiNhii;
Kovasavból
U 0711(1
Jódból
nyomukat.
Szilárd alkotó részek összege
4'OIV'i gramm
Szabad szénsav tartalma
1 78;I4
Fajsúlya !."»• C-nál
lm ,4
Ménék adó orvosi vélemények szerint, a ,Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, neve/eW-sen szén^av-HS égvényes ás. földes sókban való grt/ilagsAgáiiál fogva kiváló jő hatású a lég/.ö, emés/lü és liogyelvAlasztó alak és szervek, mindennemű liuiu ns báulaliuai ellni.
Vas és jódtartalma miatt kiv iló előnnyel használható bámiiléle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint f-llődési gyeneeségeknél.
Gazdag szénsavtaiialma egyrés/.t a szilárd alkotó oldhatóságot, a víz
tartósságát, összetételénrk állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezel. Által való feldolgn/.latAsit bi/.li.sitja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes Uditű ital, amelynek élve/ele ininnikor, de kóros csiráktól való mentessége folytan, különösen járványos időbeu felelte ajánlatos.
Kapható a „Szeut László forrás*' vize kezelöségénel:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kaszonujfalu; vasúti állomás: Calktusnád és Kéidivásárhely.

KONYVNYOMDA.

SZVQEODA J Ó Z S I I ,

NAGY NYOMTATVÁNYRAKTÁR,

CSÍKSZEREDA.

Ajánlja dusan felszerelt könyvnyomdáját. hol mindennemű társadalmi. kereskedelmi és ipari célokra szükséges nyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű
müvekéi, folyóiratokat, lapokal. á r j e g y z é k e k e t ; továbbá esküvői és báli meghívókat,
eljegyzési kártyákat stb. Ízléses kivitelben s leliető legjnlányosabb árban készil.
-lói berendezed könyv- és papírkereskedés, hol olcsó áron szerezhetők be mindennemű imakönyvek s a könyvpiacon megjelenő bármely irodalmi müvek. Nagy
raktár a legszebb kivitelű képes levelező lapokból és üdvözlő kártyákból. Mindennemű irodai és iskolai felszerelések, úgymint: tankönyvek, rajztáblák és füzetek,
festékek, vonalzók, hangszerek; lekete és színes tinták, tintatartók a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig; ostyák, szines zsinorok stb. — Nyomtatványraktárában készletben tart mindennemű közigazgatási, községi és egyházi, iskolai és
ügyvédi nyomtatványokat, postakönyveket, a legjobb papíron, ivenként és bekütve.
Ajánlja továbbá a kiadásában megjelenő politikai és társadalmi lapot, a „Csiki
Lapok' -at, mely gazdag tartalmánál fogva nagy elterjedtségnek örvend s igy hirdetések közlésére is a legalkalmasabb. — E l ő f i z e t é s i á r a : egész évre nyolc
korona, félévre négy korona, negyedévre két korona, egyes szám ára husz fillér.

Május 8.

C 8 1 K I

M I É R T

BENKŐ sorsjeoe BANKÓ?

RF I U V K I L E S I K E

M E R T

Siáwk

Nftrtiéifei

nyitottam, LML ÍIIIÍIIKIÓHM raktárim
tartok miiult'iiiwtnii IM-Ikiill'oMi
illutszi'ivket. ti?. ii.sH/.fs |«'t<v.ü aivkréinfkí't
|»nil«-ivk«'l. gyóto'- <'s

105024
15000
3944 602000
50259
15O00
79971 200000
15000
21915
78917
80000
15000
62495
70000
65676
15000
40380
60000
3952
10000
4553
60000
10140
10000
33637
60000
49810
33692
1O0O0
43613
50000
48339
10000
50000
79902
40000
55255
1000Ó
4433
10000
43602
40000
62489
74502
10000
120921
40000
30000
10000
3915
81891
30000
10000
52484
81892
52198
30000
1O000
94359
30000
10000
66582
94365
100110
3360"»
25000
96399
100260
56132
25000
IOOOO
105070
25000
84514
1 nono
1 OS 165 IOOOO
15095
25000
lOOI.'O
81*f,l
1140S1
20000
éa száma nyeremény á 5000, 3000, 2000,
1000 és 500 korona

j«iperesxn|»|mi»nUitt. to^mu*"kat t-s

Bank,

B u d a p e s t -A.n.dLTá,eey-u.t e o .

|
^F

NAgy gyuLÁNÁL,

S

í'Zt.KTK A FÖTF.RKN.

-
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A U T O M O H 1

LO

K

s / o n l ó l y - ó>4 telier«ic.-'tllit<3U.

AMERIKAI Í R Ó G É P E K
legújabb .M 0 n a rc h", látható írással
Husz havi részletre.

Tűzmentes pénzszekrények.
Orchestrion, zenélő automaták (pénz bedobással) és gramofonok.

RIEtyER 0.

BRASSÓ.

Hosaau-ntoa 14. ez.

ÍI07. tikvi.

lliriletiiH'iiy.

A sorsjegyek árai:
*/• kor. 1.50.
'/, kor. 3. ",'s km-. 6.
• , kor. 12.
legeélaierflbk a megrendelés postautalványon.

E B E

'Pályázati hirdetés.

Î- in

Az I. osztály hozása már m i j u s 23-án.

Unpliruó

12501/907. II. szám.

illutszor- «'s |»i|H'ivki']vski'ilö.

Szám : :í!>24

2-20

A 111. kir. ignzsá>:Ogymiuisztcr 1906
február hó fi-ik napján 14114 - 90« I. M.
I. szám iilair kelt rendelettel megen
geilte. Iiogy a csíkszeredai kir. törvényszék, min! telekkönyvi Imtóságlioz tartozó C-ik Szentmihály község telekjcgyzőköüjveibe felvett mindazon ingatlanokra nézve, amelvekre ;iz ISMi
XXIX., 1889. XXXVIII és nz 1 n9 I
XVI. törvénycikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, nz 1-892. XXIX. törvénycikkben
szabályozott eljárás és é/zel kapcso
latban a lelekjegyzököiiyvi bejegyzések helye-bitése foganatosittassék.
E célból a helyszíni eljárás neve
zett községben 1907. éri junius l.ú
1-ső míjíjún fog megkezdődni. Ennél
fogva felhívatnak:
1) mindazok, a\ik a lelekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre
uézve okadatolt előterjesztést kivált
nak tenni, hogy a telel könyvi hatóság
kiküldöttje előtt u kitűzött határnapon
kezdődő eljárás folyatna alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel;
2) mindazok, akik valamely ingat
lanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy uz átírásra az 18S6.
XXIX. t.-c. 15., 18 és uz 1889. XXXVIII,
t.-c. 5., 6., 7. és 9 §-ui értelmében
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és nzokkal igényeiket ti kiküldött előtt igazolják, avagy oda hassanak. hogy az átruházás létrejöttét 11
a kiküldőit előtt az átruházó telekkönyvi
tulajdonos szóval ismerje el és a lu
lajdonjog bekebelezésére eugedélyet
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen
az utou netn érvényesíthetik s a bélyeg
és illetékelengedés kedvezményétől is
elesnek;
3) mindazok, akiknek javára tényleg már megs/.ilnt követeK-sre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyel)
jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve,
ugysziütén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy ;i
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék,
illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg. mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
A kir. t ö r v é n y s z é k , mint t e l e k könyvi hatóság.
Csíkszereda, 1907. április 25

A mii gyúr királyi államvasutak kolozsvári ü/.letvezetősége nyilvános ajáulali tárgyalást hirdet Madét'alva állomáson létesítendő 1 darab négyállású mozdouyszin, 1 darab vizállomási épület és
I darab vizállomási toldaléképület munkáinak végrehajtására.
A tervek, a költségvetés, a szerződési tervezet, az ajánlati minta, a pályázati feltételek, valmint a munkák
végrehajtásához kötött fellélelek Kolozs
várt uz üzletvezetőség pályafentarlás
és építési osztályában (Einke palota,
II emelet öl. sz. ajtó), valamint a esik
szeredül osztály mérnökségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A nyomtatványok az üzletvezetőségnel 4 koronáért meg is szerezhetők.
Az ajánlatokat legkésőbb 1907. éri
május

hó ll-én

=1 Értesítés.

{=

Van szerencsém a helyi és vidéki közön
ség tudomására adni hogy Csíkszeredában,
a Bájer Ferenc ur házába iRákóczi-utcai

BŐRKERESKEDÉST
nyitottam. — Fötörekvésem
igen tisztelt vevőimet jó és
pontos kiszolgálásban részesíteni.
—
Kiváló tisztelettel

BALOGH GÉZA
10-10

bdrkereakedö.

Gecző Béla,
kir. ttirvényztki biró.

GOO literes,
400 literes,
200 literes,

«•

e l a d ó , l i t e r e n k é n t 7 fillérbe.
Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

riámnnmés

Az üzletvezetéséi.

nem ilijii/tittik.

A Központi T a k a r é k p é n z t á r

Reszvanytarsasag Csíkszeredában
es flokiutezete Biikszádon,
a legelőnyösebb feltélelek mellett nyújt kölcsönöket váltókra, kezesek mellett és hetáb
hízásokra.
Iv'ik'suiit ad továbbá részvényekre, értékpapírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. —
Foglalkozik idegen pénznemek beváltásával
és minden bankszerű dolgokkal.
Takarékbetéteket elfogad, hetéti könyvecskére és folyó számlára Vl,':t kamatozás mellett, a l0"/u'us tökekamat-adót is az intézetfizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a legkészsegesebhen szolgálnak a bank kirendelt
küz-.'gei az intézet helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság fóUgynökségi-t is nz intézet kezeli,
űi Az igazgatóság.

H 1 R D E T E S E K
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

TIIOMAS SALAKLISZT
CSILLAG VEDJEQYOYEL

li< lyi'.si'ii iilkuliiuix.Vii, minli'^iilrsulili lus/lui savas miimunkákkal t's áiajánlat-

A
Sfere^^Jllirfci

KALMÁR VILMOS,

<U»n növénynek leţ*jol»b és
trágyája.— Kivánntni szaktal készsi'tgceen szolgál **

BUDAPEST,

yi. f Andrássy-ut 49. szám.
a Thomasphospbatfabriken O. m. b. H , Berlin, magyarorsaági vesérképviselője.
Óvakodjunk a hamisításoktól és ügyeljünk a védjegyre! :
Minden ssák ólom sárral és tartalomjelséssel van ellátva.

<<

«HtmiMHHMMMMMIIIIIillllilHHIIIHII

Kéretnek mindazok, kik

bánya, avagy feltárt zártkutat-

Egy évi használat után,
3 drb
1 drb
2 drb

Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint számittatnak, de
névértéken felül számításba nem vétetnek.
Intézkedés fog tétetni, hogy azon
versenyzők báuatpénzei, kiknek ajánlatai el nem fogadtatnak, az eredeti elismervény visszaadása mellett 8 nap
alatt kiszolgáltassanak.
Csak idejekorán beérkezett írásbeli
ajánlatok vétetnek figyelembe.
I'osta utján beküldött ajánlatok és
bánatpénzek térti vevénynyel adandók
fel, a bánatpénzek az ajánlathoz tietn
csatolandók.
22
Kolozsvár, 1907. április hóban,

CSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

i
jó karbao levő 8 drb cserefahordó ii
•i drb
700 literes,
2-M

déli 12 óráig- kell be-

nyújtani alulírott üzlet vezetőség I. osztályánál (Emke palota, I. emelet 21. sz.
«jto )
Az ajánlat 1 korona, az ajánlat
mellekletei ivenként 30 filléres bélyeg
gel ellátva, lepecsételve és a következő téiiraltal benyújtandók: „Ajánlat
M.nléfalva állomáson létesítendő magas
építmények munkáinak végrehajtására."
Csak az összes munkákra lett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. Az
ajánlat beuyujtását megelőző napon,
vagyis 1907. évi május hú 10-én déli
12 óráig 4501», azaz négy ezerötszáz
korona bánatpénzt kell a magyar ki
rályi államvasutak kolozsvári iizletveze
tőségének gyüjlöpénztáránál akár kész
pénzben, akár állami letétekre alkalmas
értékpapírokban letenni. A bánatpénz

m

I 1

HIIXUIJ.

Magyar királyi államvasutak. Czletvezetóség ről szóló letétjegy az ajánlathoz nem
Kolozsvárit
csatolandó.

F e k ^ l c V i l m o s 4J*ÍU*/.<*r«'«la

B E N K Ő SORSJEGYE B A N K Ó I

Répát™

L NK<UN.

inindoiiiiriuii kozmetikai cikkrket.
ViJt'iki MI>gmiili.-l<:sck JM»t>t«F»;IN RS
ir/.nniinl <'szki>züll>'tni-k. l'tiiiiv/mt«-l
vagy -l |i»W. rlölt-gt-s ImkiiMi'.si- rll.»llt'lt.'ll l>i'l'Mli'lltW. Trlji'S tUzti'l.'tt.'l

a.zárt
el le mnlauia BíljlíMrsjeíTeít nálunk megrendelni,
mert

tíenkő

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután n M a ş y a r Királyi P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ellenőrző közegei a Magyar Királyi Szab. Osztálysorsjáték
(XX. sorsjáték) I osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusiióknak árusítás végeit kiadattak.
Az I. osztály húzása 1007 m á j u s h ó 23. é s 2 6 - é n turtatik meg. A
húzások a M a g y a r királyi allami e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és királyi közjegyző
jelenlétében, nyilvánosan történnek a liuzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir.
Szab (Mztalysoisjáték valamennyi árusítóinál kaphatók,
liudapest. 1907. évi április lió 2-S-án.
M a g y . K i r . Nzab.
OntlályMirnjálék IgazgaléaáBa.

ILLATSZER- és PIPERKKERESKEDÉST

Nrererayek

Számok

3

MÉLTÓ!

Van Hüi'ivncsíiii a mélyen tisztelt
helyi és vidéki közönség lieeses tudomásául liozui. Iiuiry n'^i j/iliinievii
első esikmetryi'i !• vjii.-nikiis I.. h-ásziizleteiii mellett levő iijoniluii átala* * kitott Üzlethelyiségbe •
*

az alant jelzett nyeremény kifizetéssel vevőinknek elérhetetlen eredményt mutatunk ki.

10 uám.

L A P O K

Hiány birtokabail vannak, továliliá nag}'monnyi.ségü liáuyok. •'»«•, vagy
hulladékokkal romlflkozm-k. mintával folszeívlt ajánlatukat

STERN HENRIK bányászati irodájába, BUDAPEST

I

Hold-utca 5. sz. küldeni szíveskedjenek.
Telefon 93 -99.

O S a i é r a e k o k s fel&yaTegyéasefe«
.9

1 2

f e l S s i k figyelmébe!

I
9

C S Í K I

Május 1.

Minták
bérmentve.
L

I

S

Minták
bérmentve.

I Hazai gyártmányú és külföldi SZÖVETEK nagyraktára.
C

H

K

Ü

E6Y J Ó F E J Ő S BIVAL E L A P Ó .
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Ó

Z

S

E

F

,

p o s z t ó r s t l c t s L r a - ,

Áiverési hirdetmény.

^

•

•

Somogy - Megyében egy tagbun
áll ló 1(10 hold
I-ső minőségű szántóföld 40000 koronáéi t
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújtanak

Alólirottak ezennel közhírré tesszük,
hogy G'aobotfalva közbirtokossága tulajdonát képező «Bálint sarka medvés
telek" erdörészen (utó lllz altul perzselt
7:>4 kb. haszou fenyőfának nyilvános
árverésen leendő eludásn Csobotfalva
Herczeg Testvérek.
község házánál 1907. május 25-én tl e.
r é z á r u g y á r o s o k P é c s e l t . 9 ómkor fog megtartatni.
Kikiáltási ár 4:14 I korona, melynek 10 százaléka az árverés előtt bá
natpénzképen leteendő.
Utó- és távirati ajánlatok figyelembe
Idei f a d ö n t é s ü n k b ő l körülbelül
20.000 m3 gömbfáról lehántott fenyófa- nem vétetnek.
Árverési feltételek az elöljáróságkéreg jutányos áron eladó.
Érdeklődőknek bővebb felvilágosí- nál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
tást nyújt fürószkezelósegünk TeCsobotfalva. 1907. április 2(1.

Iíajor, Weisz és Társa.
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Pálffy András.

Csiszer Pál,

k-'-j•'•(•"v/n.

Iiiit'. Iiirl. i'lnük
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•
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NACY BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Kiiliiulofţossejick

liármnszéki

bulorkészitinényekbcn.

Nagy s z ó n y e g r a k t á r .
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hirnevü varrógépek.
FÉRFI ÉS NŐI DIVATRAKTÁR.

^
o.
M

a©
s»>

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

•

FOGOLYÁN ENDRE

Képkeretek

^ r ţ p ^ i ţ ^ /
Csíkszereda város i*s víiléko mély tiszteli 'ko/fi1! séjjHiiok
t K I L 5 I I L w* tudomására hozom. Iiogv u íiítércn lo > első rangú borbély
fodráM-üsletemet ujonan berendestem, ahol usjyani^ íüké|>cn :i tiszíudirra nn^ry
sulvt fektetek. Az ÜzletK-n levü összps eszközök nmiilrn cfryrs venJ»;-; utúii ős Imsználat előtt is fertőtlenítve k-szm/k. Továhliű minden <*^yes rloti/cinii^k epy Hók üli
rendelkezésére, hol niiniii-uki elzárva tarthat sajál íésüt. Iiujkcíét. Imjus/kötöt sil».
Haktáron tartok: mindenféle pipere és illatszereket. t vukszeniirtót. Iiajs/cszt korpa
és hajhullás ellen. Stb., — 8 mindezek legolcsóbb árban csakis nálam s/eie/lictok be.
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Hulni-vásárlők saját érdekükben
kednek. ha egv látogatást lesznek * * *

Eladó fenyőfakéreg.

kerópatakon.
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Sz. 509 — 907.

Hol? Megmondja lapunk kiadóhivatala.
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18. szám.

L A P O K
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SSzpuBeg

nagy

választéka!

s í i r e i

A nngy közönség szive? figyelmét felhívom nagyválasztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre.
Elvállalom
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Tehát ne mulassza el senki

te
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be

bármily fajta és nagyságú íivegekkkel.

a

nél szebb és minden K É P K E R E T E K E T m ' e ' ö t t í l í ! t másutt eligényeket kielégítő
—
készíttetné, amit olcsón és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlom kükiillómeuti boraimat és
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megteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-

likőreimet, a legfinomabb'teát ós tearumot, amiket szintén szolid
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árak mellett bocsátok forgalomba kimér'sémiiül.
Teljes tisztelettel:
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Mindenki, aki nálam legalább husz 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 PÉNZINTÉZETE.
ALAPÍTTATOTT

1883-BAN.

ALAPÍTTATOTT

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

egy millió
350.000
85.000
200.000

1883-BAN.

korona.
kornna.
korona.
korona.

Agrár Marékpénztár r. t, csíkszeredai Fiókintézete.

B E e i í l a k a r i l o t t t O k é k blzl»» r l h r l y e i é i t r .
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5—6°/.-os féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kainat,
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 volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utánjárása nélkQl kifizet és konvertál.
Előlegeket nyujt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
VáBárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált Idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyujt.
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától
nyitva vannak.
11—68
KltBnC HinfaégB és I r g n a g a n a b b

Jelzálogkölcsönöket nyujt 300 koronától kezdódeleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetése^ ellenében 10-től (15 évig terjedő időre
4' j° * alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt 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"/0-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 nyujt elfogadó biztosítékra.

Foglalkozik a bank- és pénzváltó-Qzlet

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
után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.

(az első részlet lefizetése
^

Osztálfsorsjeoet fdelárositó helye.

Utalványok és hitellevelek- bel- és külföldre.

« .52

Klvállal t ő z s d e i m e g b í z á s o k a t és átutaláeokat bármely piacra. Az. intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „ T r i e s z t i általános b i z t o s í t ó t á r s a s á g o t " és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

a i l l á n l s á | ; u P o r l l n u d - C e m e n i r i a j á n l olexö 6 r o n a

Portland-Cement-Gyár Brassóban
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomtott ö*»oboda JAuef kOojnyomdijibui, Csiksseredibin, 1907
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