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A nevelésről.
A középosztály regenerálása, a közbirtokosság további anyagi pusztulásának
megakadályozása a legújabb időben élénken foglalkoztatja mindazokat a társadalmi
tényezőket, a melyek érzékkel birnak hazánk gazdasági, társadalmi és nemzetpolitikai fejlődése iránt. A középosztály iránti
ézdeklődés mind szélesebb körökre terjed
ki, foglalkoztatja már a kormányzati és
törvényhozási köröket is, hiszen középosztály fenntartása és erösitése ma már
kormányzati programot képez.
E kérdés megoldásánál legfontosabb
a nevelésügye.
A gondos családfőnek, akinek gyermekei arra vannak utalva, hogy munkájuk után tartsák fel magukat, hogy önerejükből alapítsák meg existentiájukat,
bizonyára a legnagyobb gondja, mivé
nevelje gyermekét. A megoldásnál a gyermek lelkületének, tehetségének, hajlamainak komoly mérlegelésére, esetleg irányítására, a viszonyok higgadt számbavételére, a subjectiv óhajok háttárbe szorítására van szükség és ez a szerető és gyermeke iránt elfogult szülőkre nézve vajmi
nehéz.
A szülői gyengeség mellett, mely
igen sok esetben minden gyermekében
nagyra termett, fényes tehetséggel megáldott csodaszülöttet lát, a pályaválasztás
nehéz kérdésénél még nagy szerepet játszik : a szülők hajlama, a szülők elfogultsága, társadalmi előítélet, bizonyos életpályák iránti előszeretet, más életpályákkal szemben ellenszenv, sót némely foglalkozással szemben bizonyos indokolatlan lenézés.
A középbirtokos osztálynak végrevalahára le kell tennie a mult emlékeiben,

Délután öt órakor tisztelgett a főgimnáhagyományaiban gyökeredző elfogultságAzért nekünk középbirtokosoknak,
ról, le kell tennie arról a felfogásról, hogy súlyos anyagi helyzetünkben — és miért zium tanárkara szeretett igazgatójánál. Az üntársadalmi állásához csakis az állami vagy ne vallanók be — szegénységünkben meg nepi szóuok Buslig József volt Tartalmas bemegyei közszolgálat illik és ha a jövőben kell ragadnunk a boldogulás minden kí- szédében végig tekintett a jubiláns egész páboldogulni, ha azt a befolyást, amit a nálkozó tisztességes módját, ezért gyerme- lyáján, megállott a kiemelkedő mozzanatoknál,
múltban a közügyekre nézve gyakorolt, keink nevelésében, pályaválasztásában s rámutatott 30 éves férfias munkájának áldáíénntartani, akarja, el kell foglalnia a tért nem szabad magunkat a multak emlékei, sos eredményére. Három középiskola monda kínálkozó gyakorlati életpályákon is. elfogultság vagy előítélet által vezéreltet- hatta ót magáénak: rz udvarhelyi, a hol megA társadalmi és jogegyenlőség mai nünk. hanem számot vetve erőnkkel, szá- kezdte tanárinevelói pályáját s megizmosodott
korában, a hivatalos állásokkal járó ciinek mot vetve gyermekeink tehetségével és egyénisége, a osiksomlyói, melynek történetéés kitüntetések nem szolgálhatnak ösztö- hajlamaival, föl kell keresnünk a gyakor- tien nasy tervek kivitelével örökítette meg nenül a vagyonnal nem biró vagy csekély lati kereskedelmi, technikai és egyébb élet- vét. Ö tette ezt az iskolát a szeminárium és
vagyonnal rendelkező középbirtokos osz- pályákat is, nem szabad minden gyerme- internátus modernné tételével az ország egyik
künkben csak nagy államférfit, nagy jo- legnépesebb középiskolájává, ő irta meg a
tály szülök gyermekének.
Nekünk középbirlokosoknak ma nem- gászt, jövendőbeli főispánt vagy minisz- somlyói intézetek korszakos történetét, ő volt
az, aki jszeretetre méltó egyéniségével lelkes
csak arra van szükségünk, hogy gyerme- tert látnunk.
igazgatásával kivitte, hogy a vármegye 100,000
keink becsületes munkával, tisztességes
koronái ajánlott fel a gimnázium céljaira, arra
megélhetést biztosítsanak maguknak, haaz esetre, ha azt Csíkszeredába helyezik át.
Bánili Vazul igazgató jubileuma.
nem elszegényesedésünkben meg kell ragadnunk a tisztességes vagyonszerzés
A brassói r. kath. főgimnázium tanárkara
Brassói működése aránylag rövid, de itt
minden kínálkozó módját, nekünk töre- egészen családiasj"llegU keretben akarta meg- is mélyen szántott, itt is tartós nyomokat hakednünk kell arra, hogy gyermekeink a ülni e In') 18-án szeretett igazgatójának har- gyott bátra.
kereskedelmi, teknikai, ipari és más gya- minc éves tanári jubileumát, mert az ilyen ilAz új iskola építésének befejezése, a mokorlati életpályákon is biztosítsák existen- lett volna legjobban a jubiláns egyszerű, sze- dern igényeknek minden tekintetben megfelelő
tiájukat, gyarapítsák vagyonukat s azért rény egyéniséghez. A bír szárnya azonban el berendéze, gyönyörű házikápolnának beállítása,
kétszeresen helytelen, hogy egyoldalú el- vitte a titkot mindenfelé, s a kikhez eljutott, s új, a státus iskoláinak magyar és kathólikus
fogultságukban, előszeretettel és majdnem ószin'e szívvel-lélekkel csatlakoztak a testület- juliegét híven kifejező bizonyítván minták terkizárólag ragaszkodunk azokhoz az élet- nek öröméhez Klso sorban az ndavaló társinté- vezése, mind az ó érdemei. A brassói magyarpályákhoz, a melyek a legköltségesebb zelek vették ki részüket az ünneplésből. A dél- ság politikai és társadalmi mozgalmaiban minelőkészületet igényelnek és a legkisebb előtt folyamán az állami reál- és felsőkereske- dig az első harcvonalban küzdött. Majd igy
anyagi eredményt biztosítanak.
delmi iskola igazgatója, s tanári küldöttsége fejezte be beszédét: -Fogadja tehát NagysáA csekély jövedelemmel biró szülök tisztelgett a jubilánsnál, meleg szavakkal mél god ez ünnepélyes órában a vezetésére bízott
pedig, a kikre önmagukra nézve életkér- tátva hervadhallan érdemeit a nevelés, a tan- gimnázium testületének az én gyengeségem
dés, hogy gyermekeik kiképeztetésének ügy és a magvar társadalom terén. Őszinte által tolmácsolt ragaszkodását, üdvözlelét és
költségeitől mielőbb szabaduljanak, liogy érzülettel csalatkozott hozzájuk a tanfelügye- szerencsekiváaatait. Ez érzelmek kifejezéséül
gyermekeik mielőbb önerejükből tartsáx lőség, s a szillok és i'rdeklódók hatalmas raja. a testület részérói alapítványképpen szívesen
fönn magukat, nem ritkán föláldozzák Tá\iratilag üdvözölték a testvérintézetek: a felajánlott csekély összeget, mely örökké Nagyvagyonuk maradványait is, csakhogy csiksomlyói. gyulafehérvári, kézdivásárhelyi, ságod nevét fogja viselni és érdemeit fogja
fiaiknak a hosszú és költséges kiképez- | székelyudarvasbelyi főgimnáziumok, Pal István hirdetni, fogadja szívesen. Kérjük a jó Istent,
tetést megadják, csakhogy fiaik a jogi és apát-referens, l'jfalusi József dl. apát-kanonok, hogy tartsa meg sokáig Nagyságodat testi s
államtudományi tanulmányaikat befejez- liassay Lajos szemináriumi igazgató és volt lelki épségében, hogy legyen, aki bennünket
hessék és belőlük felfogásuk szerinti ur tanítványainak, tisztelőinek hatalmas gárdája az iljuság vallásos, hazafias és tudományos
édes hazánknak minden vidékéről.
nevelésében vezessen, bölcs tanácsával támoválhasson.

legyek V (Szaladgál a színpadon): Még azt se" a jó madár. Kppeg kapóra jött. (A mellén levő
Ne-te, ne-te ne!
ebből majd
tudom, mit mondjak neki ! (Baloldalon a rács virágot a kalapra tűzi): Igy la,
Most jött haza Ib assótml:
észre veszi, bogy jó szívvel vagyok hozzá.
mögé húzódik.)
Irta Belemen Lsjosné Zathureosky Berta.
Ne-te, ne-te, ne-te ne hejh!
(Jancsi a fejit felüti és lever egy tejes köcsöII. JELENET.
Személyek:
Elfelejtett magyarul.
göt) Jaj, kicsi Kirisztuskám mi volt ez ? ! . . .
Juliska, (énekelve és táncolva jön )
Juliska, csinos paraszt leány.
Jancsi: Éli itt csak énekelgetek, koméIII. JELENET.
Oda
ki
a
Csöngőbe.
Csöngőbe,
beje,
buja
haj!
Jancsi, paraszt legény. •
diázom. hejh, pedig ugy el vagyok keseredve,
Jancsi (félénken és bambán előre jó):
Törtéuib egy székely faluhun. (E kis párbe- mint a báró Apnr ökre. (A közönséghezi: Rózsa termik a fűbe, a fűbe, beje, buja haj!
Jó napot Juliska
szédet lehet rdvurhely megyei tájszőlá-sbuu ím elő- hisz kietek is látták, hogy Juliska nagy gu- (:(îyere kis lány szódjiik le, szödjiik le.
adni. Lásd: „Oda ki a Csöngőbe." s. a. t.)
Juliska (a kalapot bátra tartja): Te vagy
nyosan elment mellettem 's azt se mondá: Vidd a falu végire, végire,
az Jancsi ?
fél kalap .. Nem szeret... bizonyos, hogy A falu végire, beje, buja haj:)
I. JELKNET.
Jancsi : Ugy-e megijesztettelek, (szomorú
(Szín: falusi részlet. A háttérben a falu nem szeret... Ennek penig az a nagy bajuszu Add oda egy leginiH'k, leeinn k. beje, buja haj !
látképe ; az oda vezető ut farácscsal van elke- Jóska az oka. Folyton-folyvást ott settenkedik Jancsi nevezetűnek, zetünek, beje. huja haj! arcot vág^ : Eltörém a fazekat.
Juliska : 0 nem tesz semmit, . . csak azt
rítve. A rácson itt-ott tejes köcsögök vannak a Juliska szoknyája körül... De csak kapjam (:Ha kérdi, bogy ki küldte, ki küldte,
hittem . . .
felhúzva. Jobb oldalon látszik a Juliskáék egyszer a kezem közé, ugy cla^yabugyálom. Mond Juliska tisziölie, tisztelte,
JancBi: Mit hittel Juliska ? (Köhög):
háza, előtte egy fa és alatta pad van. Midón de ugy, bogy hóiig arról kódul. (A fejét va- Juliska lisztülte, beje, huja haj!:)
Milyen jó, bogy ide jövel.
a függöny felgördül, Jancsi ott áll a fa alatt; karja) : Még el találja szeretni az orrom elől...
Juliska : Miért Jancsi ?
Juliska (miiijeiifelé nézeget).
Juliska — Ünneplőbe öltözve — az uton bal- TyhU teringettét itt tenni kell valamit!. .
Jancsi: Met, met... met... h á t . . .
felöl jön és lassan átvonul a színen Jancsi Csak olyan tácsó, olyan giligogyi (ügyetlen,
Hol lehet ez az ember ? Utána jöttem,
balgatag) ne lennék. (A kalapját elkeseredet- inert tegnap estétói fogva, — a mióta az a izé . . . jöhetett volna más is.
utána bámul.)
Juliskn : Persze . . . Talán a szeretődet
ten a földhöz vágja): Mit csináljak ?
nagybajuszu Jóska a kútnál megakart csókolui
Jancsi (éneket.)
szólni kéne s nem merek. (A közönséghez!: — olyan keserves szemekkel néz rám, és ugy vártad ?
Ha a csillag a földre buli, elteríti,
Tetszik tudni instálom, Juliska a legszebb sóhnjtoz, mint egy özvegy béka. Édes IstenJancsi : (vérszemet kapva): Azt hát, a
A galambom a bol meglát elkerül;
leány a faluban. A minapában még a biró kém, hiszen én a Jóskát nem szereteir, tehát szeretőmet.
Ha elkerül, mit tehetek én róla, hejh'
uram is azt mondotta: „Ez aztán derék egy n:ncs oka buesálódni. Csak olyan tityi-mutyi,
Juliska: Ugy ? . . Akkor én elmegyek . . .
Nem lehetek Be' tulipán, se' rózsa!
fehér nép!" Ugy biz a, és én húsvét óta ugy olyan szégyenlős ne lenne. Már rég tudom, nem akarok itt lábatlankodni . . . Adjon Isten 1
Jaj de czifra ez a lány,
belé vagyok bolondulva, de ugy, hogy se' hogy jószivvel van hozzám és még sem meri (Indul).
Piros kláris a nyakán,
nem eszem. Be' nem iszom azóta. 'S még se' megmondani. Penig milyen nehezen várom ! . .
Jancai: (megfogja a kezét): No . . no . .
Ne-te, ne-te, ne!
merem neki megmondani. De már ina meg- Ha rá nézek csak eekeg-meekeg, mintha az ne . . ne menj el, .. én . nem várom a szeLépeget mint a páva.
emberelem magam és szólók... Jó, de hogy ivó gégéjébe ment volna valami I. . De már retőmet. Jaj . .. Nincs is nekem szeretőm.
Talpig selyem gúnyába
is kezdjem ? . . . Milyen fura érzés szorongatja ma törik-szakad, beszélnie kell... Ha talál- (Sóhajt). Ó Juliska I . .
Ne-te, ne-te ne I
a szivem tájékát. Hej! fura is az, mikor vala- kozom «ele, addig csűröm-csavarom a dolgot,
Juliska (a Bzemét lesüti): 0 Jancsi I . .
Fehér piros orczája;
kinek a szemébe mondjuk, bogy . . . (Kacag, a mig kirukkol vele, hogy szeret 1 . . . S akkor
Jancsi: (félre): Csak azt tudnám, hogy
Ne-te, ne-te, ne-te hejh I
és szemét az inge ujjával eltakarja). Soha ki . . . akkor isugva a közönséghez): uj borra fogjak hozzá. (Fenn): Juliska ?
nem állom, ugy szégyönlöm magam. (Sóhajt): egy pár lesz belőlünk . . . Ma pedig vecsernye
Hiszen ki van pingálva.)
Juliska : Nos ? . .
Hej, penig ezeretem . . . Borzasztóan szere- után együtt megyünk a táncba. Hogy fognak
Jancsi: Nem láttad-e a kalapomat ?
Jó szorosan befűzve,
tem I . . . De vájjon 6 szeret-e ? I . . Ma ezt is irigykedni a leánypajtások, hogy a falu legJuliska: Nesze, itt van. (Félre): Erre
Haja kontyra feltűzve,
megtudom, mert megkérdezem áperté: sze- szebb legénye Juliskát veszi feleségül. (Tap- már csak kap egy kis kurázsit.
Ne-te, ne-te ne 1
retsz-e rózsám ? (Félre néz, ijedten): Jézus solva ugrál.) Jaj be jó lesz! (Meglátja a földön
Jancsi: (bol a virágot, hol Juliskát nézeJön-megy, kérdi: Was ist das ?
Máriám jő I . . . Ide jő I... Hová bújjak, merre a Jancsi kalapját): Ahá, itt van valahol közel
geti, röhög): Jaj be szép. Köszönöm szivesön.
Anyám ez a régi Katz?

„Jancsi és Juliska*'.
Vig dalos párjelcnet (úrhölgy).

Junius 20.
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gasson. Mert mi, bár ujabb generációnak va- s hogy kedvességükkel aranyozták meg nem
gyunk gyermekei, s «pedagógia modern fejlő- göröngy nélküli pályafutásom utolsó stádiumát
Hogy intézetünk a kor színvonalára emeldése magasabb fokával szoktunk dicsekedni,
mélyen érezzük szükségét annak, hogy a kor- kedett s ma már nyugodtan kiáltjuk a verban idősebb, tudományban gazdagabb s igy a senyt bármely más intézettel, az az Önök
nevelés titkaiban tapasztaltabb, jártasabb Men- érdeme.
torok vezessenek nehéz éa frlelősségterbes hiA tanártestület által a szegény és jó
vatásunk rögös pályáján."
tanuló ifjak felsegélése czéljából ez alkalom-

L A P O K
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— Püspöki kinevezés. Értesülésünk felügyelő és nagyságos és főtisztelendő Kováts
Lajos kanonok, elnöklő egyházmegyei főtanfelügyelő jelenlétében szabályszerűen megejtetvén, az összes jelöltek a tanítói hivatalra
képesittettnek nyilváníttattak. Az eredmény az
intézet buzgó tanártestület érdeme, kik az uj
tanterv ideális kívánalmait szem elölt tartva, a
leendő tanítók neveléseért mindent elkövetnek,
sőt az intézet hiányzó felszereléseit is, odaadd
szorgalommal pótolják. Az elért eredmény legszebb bizonyítéka a lelkiismeretes törekvésnek.
Kánloriára 16 jelölt jelentkezett, kik közül 1
visszalépett, egynek pedig vizsgája nem sikerült ; igy 14 jelölt nyert kántori oklevelet. Dacára annak, hogy a kántori képesítés a »Motu
proprio» megjelenése következtében némileg
nehezebb lett, mégis a jelöltek -a püspöki tanterv által előirt tananyagban kiváló jártasságot
tanúsítottak s igy biztosítékot nyújtanak arra,
— Gábor Áron ünnepe. A sepsi- hogy a reformtörekvések lassan, lassan megszentgyörgyi Kossuth Lajos asztaltársaság Gá- valósulnak. Itt egyúttal megjegyezzük, hogy
bor Áron, a szél ely ágyubős emlékére az az utolsó 5 esztendő alatt 58 kántor nyert
mig az azelőtti 5-ben 52, tehát 6
eresztevényi temedben 1!K)7 julius hó 2-án képesítést,
képesítéssel több s így nincs aggodalom arra
délután 8 órakor ünnepélyt rendez, melynek nézve,
hogy
e téren visszaesés állott volna be.
sorrendje a következő: 1. Himuusz, énekli a
szerint a Szent-Péter egyházmegye plébánosi
állására a hívek által elsó helyre megválasztott Bálint Lajos plébánost az erdélyi püspök
is kinevezte.
— J u b i l e u m . Péter Lajos csikdelnei
plébános folyó hó 24-én ünnepelte pappá szenteléséuek 50 éves fordulóját. A ritka ünnepen
megjeleut az egész felcsiki papság. Az ünnepély legszebb pontja az ünnepelt által mon
dott aranymise volt. Szent beszédet Koródy
Mihály csikszentmiklósi plébános tartott, elősorolva, hogy az ünnepelt 47 óta plébánosa
Csikdelnének s ez nlatt az idő alatt hányat
keresztelt, esketett és temetett Csikdelnén
leves einber van, kit nem ő keresztelt volna.
Az ünnepélyt lakoma követte, melyen egymást
érték a szebbnél szebb pohárköszöntők.

A jubiláns igazgató klasszikus tömörségű mal az én szerény nevemre tett nlapitvány a
beszédében boldognak mondotta magát, hogy tanártestület nemes emelkedettségéről fog taIsten kifürkészhetetlen akarata a tanári pályára, núskodni a későbbi időkben is. Ha valaki,
a melyért miudig rajongott, a melyet ő leg- ugy a tanárság tudja, mit teBz az, mikor u
szebbnek tart, hiszen a nemzetnek jövő ereje, szegény szüli jó reményű fiát iskolába bozzn
nemes ifjúsága van a tanárnak kezébe letéve. s könyek között Íratja be, uem tudva tandíjra,
Nem szereti az ünnepeltetést, a testület sze- könyvekre, vagy a viseltes ruhába burkolt
retetének ezt a spontán megnyilatkozását azon- gyerek tisztes öltözetére honnan szerezze a
ban hálás szívvel, meghatott érzülettel fogadja, szükségeB összeget. A legégetőbb szükség
hisz abban pályájának s harminc év nehéz enyhítésére irányult ezen áldozatkészségéért
munkájának megbecsülését látja. Szép beszé- hálás köszönetet mondok a felsegítendő szedének második, szívhez szóló részét ezekben génysorsu ifjak nevében is.
A tanártestületnek ezen ünnepeltetés al- közönség. 2 Elnöki megnyitó beszéd, tartja
közüljük:
— Figyelmest ,teg. A csiksomlyói róm.
Életpálya választásomkor azok közé sora- kalmával is megnyilatkozó ragaszkodásáért, dr Bene István Sepsiszentgyörgy r. t. város katb. főgimnázium igazgatósága újólag figyelszeretetéért köszönetei mondok s magamat
képvselöje. 3. Szaval Nagy Imre. 4. Ünkoztam, kik a vallási és erkölcsi eszmék meg- továbbra is nemes haiátságukha s ragasz- orsz.
mezteti
érdekelt szülőket, bogy a beiratnepi beszédet mond dr. Nagy (îyiirgy. a esik kozások az
az I -III. o. lm julius hó 1- 5. napvalósításáért küzdenek, később pedig a tanári kodásukká ajánlom !
szeutmártoni kerület orsz.képviseló.e, a Kossuth jain
leszuek, a mikor minden beiratkozó 2 K.
pályán láttam ideálját azon törekvésnek, mely
Lajos asztaltársaság tb. elnöke, ö. Alkalmi
Kste az iljuság részesítette kedves ová- óda. irta dr. Nagy György orsz. képviselő, beiratási dijat tartozik fizetni, a melyet az
az ember nemesebb részét a vallásos erkölcsi
esetben sem kap vissza, ba a jövő tanév eleeszmék mellett az értelmi kiképzés által is cióban sztretelt igazgatóját. Kétszázötven ta- szavalja K. Nagy József jogszigorló, fi. Az jén uem folytatná tanulmányait. A jövő tanév
nuló,
mindenik
egy-egy
szines
binipioniial
ilyefalvi
kerület
függetlenségi
és
48-as
pártja
elején
az alsó három osztályba csak annyi
segítik az elérhető tökéletesség magasabb
nevében a sirt beszéd kíséretében megkoszo- tanuló fog beíratni, a hány a törvényes létregióiba emelni s ma, midőn ez ünnepeltetés kezében indult el szép sorjában az iskola rúzza
Kiss Lajos pártelnök. 7. Más testületek
betöltéséig kell, azért nagyon fontos
által látom a jelzett iránybau való 80 éves udvaráról a gimnázium főkapujához, hol az koszoruletétele. 8. Záróbeszéd kíséretében ko- szám
a szülőkre, hogy fiaik beiratását most eszköműködésem honorálásával, a belső megelége- igazgató s a hirtelen összeverődött hatalmas szorút helvez a sírra Gödri Ferenc polgár- zöljék. mivel a szeptemberi beiratáskor kimester, a Kossuth Lajos asztaltársaság elnöke. maradhatnak ; párhuzamos osztályt pedig a
désben a megnyugvást és örömet, bogy azt publikum varia őket
lilóbb a dalárda énekeli egy szép iiil 0. Kossuih-nota. énekli a közönség.
fótaahatóság seninii szin nlatt sem fog beállítettem, mit mások oly sokra becsülnek. Teve— Eljegyzés. Sata Albert posta- és tá- tani, bármeunyi legyen is az év elején jelentkenységem még három n.ás intézethez volt vuztó dalt, azután Zihiliy László VII. o. tanuló
kezők száma.
fűzve, ugyanazon munkakörrel és áldom nz üdvözölte szeretett igazgatóját leiii'ületes, il'jui víró tiszt eljegyezte cslktusnádi Inczc Linikát
Gyitnesen.
szivének
melegét
éreztető
szavakkal.
Az
igaz— Gyáserovat. A társadalomnak egy
isteni gondviselést, hogy ezen a megújhodás
— Érettségi vizsgálatok a osiksom igazán szerény és rokonszenves tagját, egy önképét viselő intézetnél, a jó családi nevelés- gató megköszönte a tanuló ifjúság hálájának
feláldozó
és példás feleséget rabolt el
lyói
rom.
kath
főgimnáziumban.
Az
írásben részesülő jóreményü ifjak közt, az iskola ily szép és megható megnyilatkozását, s lei- beli vizsgálatot telt 24 tanulót dolgozataik élete delénjó aanyát
korai halál Köllő Istvánné szül.
kökre
kötötte,
hogy
legyenek
inélló
utódai
értékét becsülni tudó társadalomban s a tanáralapján a bizullság szóbeli vizsgálatra bocsá- Nagy Ilonka személyében folyó hó 22-én. Haságnak ily elitjében érhettem meg tanári mű- •ipáiknak, kik ezt a hazát megszerezték, meg- totta A követélményeknek mind a 24-en meg- láláról a család a következő gyászjelentést
ködésemnek legfőbb momentumát s befeje- tartották s nagygyá telték. Kste bankett volt, eleltel, mép pedig jelesen 1 (Kopaez Albert), adta ki: Alulírottak szivük legmélyebb fájdalmelyen a jubiláns érdemeit Ágoston Lajos jól G, és egyszi rücn 17 A vizsgálaton dr. Sza- mával tudatják, hogy az önfeláldozó feleség,
zését.
mosi János egyetemi tauár elnökölt, a státust gondos anya, pngedelmes gyermek és szerető
tanár méltatta
testvér, jó rokon Köllő Istvánné szül. bethlenHálás vagyok az erdélyi róm. kath. státus
Igy végződött jubiláris ünnepsége annak, Mikó Bálint képviselte.
falvi T. Nagy Ilonka folyó hó 22-én, délután
főtanbatósága iránt, mely csiksomlyói igazgatói
—
Tanitoás
kántorképesités
a
csik1 órakor rövid szenvedés után egy boldogabb
működésem alatt a gimnázium, szeminárium a tanférfiunak, a ki büszkén, bátran ismétel- sonilyói róm. k. tanítóképző-intézetnél 1. évi hazában
költözött. A megboldogultnak földi
és internátus vezetéséhez és rövid idő alatt heti a római kiiltó szavait : -Exegi monumen- junius hó 15—19-én tbrtattak meg a csiksom- maradványai folyó hó 24-én délután 3 órakor
tum
aere
perennius".
lyói
róm.
kath.
tanítóképzőnél
az
idei
képesípáratlan haladásához a szükséges anyagi és
fog örök nyugalomra helyeztetni a róm. kath.
tések. Figyelemmel kísérjük az intézet műkö- vallás
szertartása szerint; lelki üdveért a szent
erkölcsi támogatást nyújtotta és 7 évi brassói
' - dését, mert ugy a tanító, valamint a kántormise-áldozat 25-én d. e. 6 órakor fog az egek
igazgatói működésem alatt áldozatkészségével
képesítés.— fölcg ránk megyebeliekre — nagy Urának
bemulattatni. Nyugalma legyen csenfontosságú. Népünk alsóbb, tehát szegényebb des, emléke
K Ü L Ö N F É L É K .
lehetővé tette, hogy ily impozáns épületben a
áldott! Csíkszeredán, 1907. junius
osztályának
gyermekei
mennek
többuyirc
c
legmodernebb taneszközök rendelkezésre bocsá— Személyi hir. A marosvásárhelyi pályákra s köztudoniásu dolog, hogy minde- 22-én. Köllő István mint férj; Ilonka, Margitka
tásával, ily kiváló tanerők csoportosításával, kir. itéló tábla elnöke a csíkszeredai kir bíró- nütt ugy nemzeti, mint vallásos tekintetben és Bandika gyermekei; T. Nagy Imre és feleaggódó gondosságának vezetése mellett a szel- ságok ügymenetének megvizsgálása végeit helyűket megállják, sőt a legtöbb esetben a sége szülői; Esztegár Bálintné szül. T. Nagy
Csíkszeredában tartózkodik Bella János elnöki székelységnek kitartó munkaszeretetét hirdetik. Erzsike, Dr. Nagy Béniné sz. T. Nagy Micike,
lemi haladást biztosította.
titkárral együtt. A mint értesülünk, az ügy- Jelenleg tanítói képesítésre jelentkezett 26 je- T. Nagy Dénes testvérei; Esztegár Bálint,
A leáldozni készülő nap még egyszer menet felett legnagyobb elismerését fejezte ki. lölt, kiknek az irásbelie sikerülvén, mindnyájan Krausz Ernő és gyermekei, Dr. Nagy Béni
sógorai.
visszatekint, piros színbe öltözteti a vidéket.
— Kinevezés. A marosvásárhelyi kir. szóbelire bocsáttattak. A szóbeli nagyméltóKöszönöm önöknek, hogy az öröm piros szí- ítélő tábla elnöke Pál Gyulát, a csíkszeredai ságú Mikó Bálint v. b. t. t. státusi képviselő,
— Nagy Jakab kir. törvényszéki írnok,
nét varázsolták a válás napjaiban kedélyemre kir. törvényszékhez joggyakornokká nevezte ki. nagyságos Szabó Géza kir. tanácsos, kir. tan- 1907. évi junius hó 20-án elhunyt. Temetése
Juliska: Máskor is Jancsi.
se' a javasasszony, de még a lódoktor sem . . .
Jancsi : Ühüm.
tied. Csak az ásó és kapa választ el egymásJancsi : (forgatja a kalapját és Juliskát Nekem végem van!
Jancsi : (hieglöki n könyökével) Te tól. Olyan lakzit csapunk, de olyat, hogy bét
ügyetlenül oldalba löki): Te Juliska, szereJuliska: (pityeregi: Ne beszélj igy Jancsi, Jancsi, — te csacsi — hisz Juliska téged országra fut a híre ! (A közönséghez): Kleteted-e a puliczkát ?
ne kesergesd a szivemet!. . .
már régóta szeret I . .
ket is szivesöu látjuk mind közönségesen.
Juliska : Hogyne, kivált túróval.
Juliska : Ugy, ugy, de előbb menjüuk el
Jancsi : Juliska én ismerek valakit, a ki
Jancsi : (felugrik) : Mit, le szeretsz V . .
Jancsi : (nagyot kiált): Túróval . . . hisz tudna rajtam segíteni ! . . . Látod, már meg (Kalapját a levegőbe dobja) : Juliska szeret ! . a táncba.
ez az én kedves eledelem !
Juliska: Énekel, (a refrennél tapsolnak):
kell, hogy mondjam . . . (Nagyot nyel) Tudod (A közönséghez) : Ugye, hallák instálom,
Juliska : Ha férjhez megyek, minden nap izé... iA kalapját forgatva, éneklő hangon aszondja, hogy szeret. . . Juliskáin szeret! . .
Ez a légin olyan unda
túrós puliczkát főzök, persze csak ugy, ha nz beszél) : Már régen meg akartam mondani, de Meg kell, hogy öleljelek.
Együtt: Az ám, az igaz 1
uram is szereli.
hát nem mertem megmondani. Hanem most
Azt se' mondja mi a baja
Juliska: Ne, te, ne, alamuszta macsJancsi : (a homlokát törülve, félre): már meg fogom mondani . . . én meg akarom kája . . . hogy kiuyillott a szemed B meginEgyütt: Az ám, az igaz I
Még semmit sem vett észre. .. borzasztó mondani... Én . . . én . . . megakarom mon- dult a nyelved ugy egyszerre !. . Sicz ne! . .
(:Kékül, zöldül, ek'eg-mekeg
nehezen megy a dolog !
dani . . . Én . . . hogy . . hogy
izé . . . Várj sorodra
Együtt: Az ám, az igaz I
Juliska: (félre): Vájjon érti-e, liogy mit (Kifárudva u padra roskad.)
Ám de azért csinos gyerek
Jancsi: Nem várok, egy bötüt se' várok,
akarok mondani I
Együtt: Az ám, az igáz!:)
Juliska : Nos ? Mit akartál megmondani ? hanem megcsókollak. (Kergeti).
Jancsi: De a töltött káposzta se' kutya, Miért nem könnyitesz a sziveden ? Miért félsz
Juliska : Majd ha fagy, hó lesz nagy I
Jancsi :
én azt is szeretem.
ugy tőlem '?
Hisz tán együtt kerülgettük (Nevetve szalad).
Ez a leány, olyan leány
Juliska : Igazán ? Ez már az én kedves az iskolát, vagy mi ? (Leül Jancsi mellé).
Jancsi: Ne légy rossz Juliskám. (Elfogja
Együtt:
Az ám, az igazi
eledelem. Az uramnak az én kedvemért egyik
Jancsi ühüm.
és többször megcsókolja.) Jaj, milyen boldog
Maga jár a légin után
nap túrós puliczkát, másnap penig töltött káJuliska: Hát nem valánk-e mindétig jó vagyok ! . . No most gyere ide te nagybajuszu
Együtt: Az ám, az igaz I
posztát kell, hogy egyék, különben hozzá sem barátok V
Jóska I . .
(:Maga mondja a leginnek
megyek feleségttl... Nem biz én s punktum !
Jancsi: Ühüm.
Juliska: (nevet): Hát még mindég a
Együtt: Az ám, az igazi
Jancsi: Ó Juliska, a te kedvedért akár
Juliska : Hát nem együtt kerestük-e a bögyödben van ?
Adjon Isten engem kendnek
mindennap megeszem a túrós puliszkát és a madárfészket ?
Jancsi: Csak volt... De már most
Együtt: Az ám, az igaz I
töltött káposztát... mer. . . mer . . . (Félre):
ugy-e, hamar megüljük a menyegzőt'?
Jancsi: (vidámam : Ühüm.
Juliska:
Ha rám néz, nem merek beszélni, penig milyen
Juliska : Nos, hát akkor mond meg szaJuliska : Meg, meg, ha apámuramék is.
Csókot adok, csókot adok
jól indult a dolog I (Fejét busán lehajtja.)
porán minden bimezés-hámozás nélkül, mi a ugy akarják.
Kis legényke te néked, te néked
Jnliaka : Jancsikám, mi s bajod V . . . bajod '? Hol szorít a csizma ? . . .
Jancsi : Jer, menjünk hamar, mondjuk
Csókot adok, csókot adok,
Hisz egész elfehéredtél I
Jancsi: Fordulj el egy küsnyég met szé- meg nekik, hogy örvendjenek ő kemek is.
De csak ugy, hogy ha Rzépen kéred.
Jancsi: Azt hiszem, hogy én . . én . . gyenlem magam . . . (Juliska elfordul) Juliska DoboltasBuk ki a faluba. (HosBzan, elnyújtva,
Egylitt:
beteg vagyok. Ugy-ugy elönt a forróság. Ó lelkem én . . . én . . . (súgva): egészen beléd nagyot kiált): Halljad I falu, halljad .- Juliska
Cupp,
cupp, a csók elcsattan
Juliska, ha tudnád, milyen furán énem magam. vagyok gabajodva.
az én szeretőm ; uj borra a feleségem lesz 1
Ha az ajk az ajkon van,
Juliska : Szegény Jancsi I Mondd csak
Juliska : (nevet): Kicsi Kirisztuskám 1 Drumm, drumm, drumm 1
Ha a legény kér bátran,
hol fáj ?
belém vagy gabajodva ? 1
Juliska: No most bezzeg nem vagy
A leány meg ad vigan.
Jancsi: (a Bzivére mutat): Itt ne . . .
Jancsi: Látod . . . látod . . . most már ki- néma, nem eekegsz-meekegsz. Hisz ugy jár a
Cupp, cupp, a csók elcsattan,
hogy zakatol, hogy kopog.
kacagsz. De már es bizony Isten ugy van. szád, mint a kereplő ! . .
Éldegélünk boldogan
Juliska : Jaj, esak beteg ne légy drága (Egyet nyel): Juliskám én olyan nagyon szeJancsi: Tudod Juliskám, nem volt kicsi
Éldegélünk boldogan I
Jancsikám. Ecceribe futok a doktorért.
retlek I
dolog, mig ki tudám nyögni, hogy szeretlek.
(Tánc.)
Jancsi: Rajtam már nem segít • doktor,
Juliska : Igazán, Jancsi ? I
Nem biz a. De most már te az enyém, én a
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[olyó hó 22-én délután 4 órakor történt általános részvét mellett. Egy kötelességtudó, szorgalmas tisztviselő és egy derék, becsületes embert veszteit benne a társadalom ; azért részvétünk kiséri a sírba.
— Boga Károly dévai m. kir. állami tanitóképzö-intézeti igazgató, életének 47-ik, legboldogabb házasságának 17-ik évében hosszas
szenvedés után Abbáziában elhunyt. A megboldogult holt tetemét folyó évi junius hó 21-én
délután 4 órakor tették a róm. kath. egyház
szertartása szerint az abbáziai róm. kath. sírkertben örök nyugalomra.
— Benkö sorsjegye bankó. Azon
nagy nyeremény-kimutatás amelyei a Benkö
Bank Budapest (Andrássy-ut 60) rendelkezik,
ma ismét egy főnyereménnyel gyarapodott A
Benkö Bank nyolc szerencsés vevői nyerték a
második osztály legnagyobb főnyereményét
70.000 koronát a 108915. számra.
— Kalapfonas A háziiparnak egyik
fontos és könnyen elsajátítható ágát mulatta
be a helybeli elemi iskolánál Kovács Juliska
helyettes tanitónö. A felsőbb osztályok szorgalmasabb növendékei által készített hársfakalap kiállítás ugy a szülőket, mint az érdeklődőket a záróvizsga alkalmával egészen meglepte, s a kis növendékeknek nagy örömet
szerzett. A könnyen elsajátítható, olcsó és házilag előállítható kalapfonásnak ezen nemét
célravezetőnek tartanók majdnem minden elemi
leányiskolánál életbe léptetni.
+ Darvas Dívid. A természettudományoknak egyik lelkes munkása hunyt cl Tusnádon folyó hó 12-én. Csiklusnádi Darvas Dávid végzett tanárjelölt, a magyaróvári gazdasági akadémia II. éves hallgatója, lapunk munkatársa, ifjú kora delén, midőn már elérte volna
célját, hogy tanulmányait befejezve, tovább
folytathatta volna munkálkodását az emberiség,
legfökép?n pedig a gazdaközönség javára,
hosszas betegség után megszűnt cini. A csiksomlyói gimnázium elvégzése után a kolozsvári tud. egyetemen a tcriuészetrajz-fCIdrajz
szakra iratkozott be, de természettudományi
tanulmányait csak ugy látta befejezettnek, hogy
ha az egyetem bevégzése után hallgatja a gaz
dasági akadémiát is; előbb Kolozsmonostoron,
később Magyaróváron iratkozott bc; alapos
készültséggel, tele ambícióval fogott az aka
demia elvégzéséhez, amitől már csak egy pár
hónap választotta cl, dc még ezt sem ér
hette meg. Egy fényes jövő előtt álló fiatal
barátunkkal lett kevesebb, akiben nemcsak a
szülői és rokonai siratják egyedüli elveszett
reményüket, hanem a vármegye, mely a mezőgazdasági téren egyik tehetséges munkás tagját s az idegenben is a székely érdekeknek
legnagyobb támaszát veszítette el benne. Az
igazi nyílt, — szerénységgel párosult — őszinteségnek, ambicziónak és munkának valódi
mintaképe.
— Székely johtnró. A székelyföldi miniszteri kirendeltség székely juhtenyésztök
közreműködésével juhUiró gyárat létesített Székelyudvarhelyen, honnan hamisítatlan állapotban hozza forgalomba a jóhirü havasi székely
csemegeturót. A túró hólyagban és bödönben
lesz forgalomba hozva, kicsiben kgrkénti 120
filléren, nagyban 116 filléren. A másodosztályú
úgynevezett munkásturó kicsiben 80 filléren,
nagyban 72 filléren árusittatik. Rendeléseket
elfogad a -Székelyföldi miniszteri kirendeltség
udvarhely vármegyei megbízottja*, Székelyudvarhelyen.
— Felakasztotta magát. Gál Mártonná csikszentmihály—ajnáiM lakos folyó hó
23 án este, italtól felhevült kedélyállapotban
hazulról eltávozott. Másnap a Kódon levő erdőben találták meg felakasztvn. A hétfőn kitört vihart és jeges esót a babonás nép ez ese
ménynek tulajdonította.

Faeladasi hirdetmény.
Karcfalva közbirtokossága eladju nyílt
árverésen a fóldmivelésügyi miniszter ur
99796 —906 számú rendeletével megadott engedély alapján a csikmadaraei II. rész .Kisbércz" és „Kisiványos" fenyves trdórész összesen mintegy 624 8 kat. holdon lövön álló és
kihasználásra alkalmas összes fát, melynek
fenyü haszonfa tömege részletes felvétel alapján, kéreg nélkül a termelési, szállítási apadékok és a hibás fák és fűrészekre esó méretek levonásával 92549 köbméterre van becsülve,
azon megjegyzéssel, hogy a kikiáltási ár kiszámításánál a bükk, valamint fenyő tűzifa és
kéreg értéke figyelmen kivül hagyatott.|
Az eladás céljából folyó évi Jolina hó
16-ik napján d. e. 10 órakor Karcfalva község házánál zárt írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános szóbeli árverés,
vagyis versenytárgyalás fog megtartatni.
Kikiáltási ár egészben véve 555300 korona, azaz ötszázötvenötezer háromszáz korona.
Kihasználási időtartama az erdó átadásától számított (10) tiz ét.
Szóbeli árverés megkezdése elótt az árverési bizottság elnökéhez zárt Írásbeli aján
latok is benyújthatók.
írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű
bélyeggel és a kikiáltási ár 10*/o-át tevő bánatpénznek, illetőleg óvadékképes értékpapíroknak, a csíkszeredai m. kir. adóhivatal pénztárába történt letétbe helyezéséről szóló nyug-

C S Í K I

L A P O K

26. uAm.

tával ; az írásbeli ajánlatokban a megajánlott
vételár számjegyzékben es hetükben is kimutatandó.
2000 darab kerti tölgyfa-sas 11 — 13.
írásbeli ajánlatokban kinyilatkoztatandó, 1 1 - 1 5 és 12—16 cm. méretekkel.
hogy ajánlattevő at árverési általános felté- 2-20 —2 50 méter hosszúságig. Bővebb
telek szerint vétetik számításba, illetve fogadfelvílogositást nyújt
:t i
latik el s ebben az ajánlattevő feltétlenül meg-

ELADÓ

Ariejteni szándékozók kötelesek a
kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben
vagy óvadékképes értékpapírban az árlejtés megkezdése előtt letenni.
Utó- és távirati ajánlatok figyelembe
nem vétetuek.
nyugodni tartozik.
GOLDSTEIN SAMU. MÁLNÁSFÜRDŰN.
A község elöljárósága:
Bamitpéuzzel el nem látott ajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
Várdolfalva, 1907. junius 16-án.
KfO* jó családból való flu
Utúajánlatok vagy későn érkezett ajánPálffy András,
Márkos Dénes,
latok nem fogadtatnak el.
körjegyző.
biró.
A futöineg kikiáltás áron alól eladatni T * € L J O L U L 1 6 3 3 . S L D s
nein fog.
felvétetik
Az erdőre vonatkozó részletes térrajz és
2 3
becslési kimutatás, valamint az általános árverési és részletes szerződési feltételek a 111.
kir. járási erdógoiiduukság irodájában Csíksze- női és férfidivat üzletében, Csíkszereda.
redában és Karcfalván a község házánál meg- 2602—907. szánt.
tekinthetők-

Pototzky Pál,

Kelt Karefalván, 1907. évi junius 3-án.
Mihály Mátyás,
Mihály látván,
birt. jegyző.

hírt. olnök.

Kosza István,
k.-biró.

Lőrlncs István,
3 â

péuztárnok.

352-907. sz.
ÁRVKRKSI HIRDETMÉNY.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
törvényszéknek 1907. évi 5328. polg. sz. végzésé folytán dr. Kejér Antal ügyvéd által képviselt Jurga Irma erzsébetvárosi lakos végrehajtató reszére Azhé Alajos csíkszeredai lakos
végrehajtást szenvedő ellen 2500 kor. követelés s járulékai erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtás folytán alperestől lefoglal és 21101
korona'4 fillérre becsült ingósaágokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1907. évi V .">07- 3.
számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén. annak az alap és felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedettnek üzleti helyiségében Csíkszeredában
leendő megtartására határidőül 1807. Övi ju-

lius ho 1-ső napjának delelőtti 8 oraja

Pályázati hirdetmény.

Csikvánnegye törvényhatósági bizottságának 3455—906. számu véghatározatávul újjászervezettcsikszeuimárloni
körorvosi állásra, — melyhez Csíkmenaság, Csíkszentgyörgy-Binkf'alva, Csikszenimárlon, Csikcsekefalva, Kozmás és
Lázárfalva községek tartoznak, — pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat. kik ezen állást elnyerni óhajtják,
hogy az 1883. évi I. t.-ez 9 , illetve az
1*76. évi XIV. t. ez. 143. § ában elő
irt miné.sitést igazoló okmányokkal fölszerelt pályázati kéréseiket folyó évi
julius hó 30-áig lio zám adják be. Határidő után érkező kérések figyelembe
nem vétetnek.
J a v a d a l II a z á s : évi 1620 korona fizetés, 240 kor. lukúsoénz, 180
korona utazási átalány, u megválasztandó körorvos és a községek között
egyezségíleg megállapítandó látogatási
dijak.
A megválasztandó körorvos a szegény betegeket ingyen tartozik gyógykezelni
A választás napjától számított 15
nap alatt a megválasztott orvos állását
köteles elfoglalni.
Csikszentnuirton, 1907. junius 24.

kitüzetk. amikor a bíróilag lefoglalt ingók,
és pedig árucikkek és bolti berendezések a
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett,
szükség esetén becsnron alul is el fognak
adatni.
Kelhivatnak mindazok, kik nz elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak. amennyiben résziikre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
jelentéseiket az árverés megkezdéseit; alulirt 1—9
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 2602 !K)7. sz.
csak a vételár fölöslegére fosnak utaltatni.
Kelt Csíkszeredán, 190? évi juiiiu« li

Bartalis Ágoston,
föszol^uliirő.

Sz. 1019—907.
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Árlejtési hirdetmény.
Csik megye alispánjának 4139'907.
számu rendeletével Osikszentsimon községben építendő i s k o l a felépítését
22310 korona 15 fillér erejéig engedélyezte.
A inuukálat kivitelének biztosítása
céljából az 1007. é v i j u l i u s h ó 4 - i k
napjának d e. 8 órájára a községházánál tartandó szó- és zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
Felhivatnak a versenyezni óhajtók,
hogy az építési munkálat végrehajtásának elvállalására nézve zári ajánlataikat
az árlejtés megkezdése előtt az elöljárósághoz adják be, a később beérke
zetlek figyelembe nem vétetuek
Az engedélyezett költség összeg
10" . a bánatpénz gyanánt, vagy azt
helyettesítő megfelelő Svadékképes értékpapír csatolaudó az ajánlathoz.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek, valamiut a költségvetés a községházánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikszentsimon, 1907. junius 4-én.

Reck Ferencz, ifj. Virág Mihály,
k.-jegyző.

k.-biró.

Üzlet áthelyezés.
Tudomására hozom a mélyen tisztelt közönségnek, hogy mOSÓ, Vasaló

és vegytisztitó üzletemet Apafi -

utcza 209. sz. alatti házba helyeztem át.
A m. t. közönség becses párfogását kérve, vagyok
tisztelettel:
20. napján.
Molnár Sándor,
Csikvármegye törvényhatósági bikir. bírósági végrehajtó.
Hajdú Péter.
zottságának 3455 -906. számu határo- i-a
zatával Osikszentsimon székbelylyel újjászervezett. ol'menli körorvosi állásra,
melyhez Tusnád. Csík verebes, Csutómegfelelő iskolai képzettséggel
szeg, Osikszentsimon, Csikszentímre és
Csiksentkirály községek tartoznak, páfelvétetik, e s e t l e g azonnal
lyázatot hirdetek s felhívom mindazoV 1 Z
Rösler és Gábor fióküzlet vaskereskedésében kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják,
hogy az 1881. évi I t. cz. 9., illetve az
Székely-Keresztturon.
naponta friss től1876 évi XIV. t. czikk 143. § ábam elő
irt
minősítést
igazoló
okmányokkal
felSz. 1505-907.
tcsbeu k a p h a t ó :
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó
Niszel Lőtincz
évi julius hó 30-áig adják be. Ezen
Qyergyóditró község elöljárósága liatáídő után érkező kérések figyelembe
= és Testvére =
kezhirré teszi, hogy a község központ- nem vételnek.
kereskedésében Sfcján, az uj templom lérllől e célra ki
J a v a d a l m a z á s : 1560 korona
= Csíkszeredában. =
szakított helyen építendő róm. kath. évi fizetés, 180 korona lakáspénz, 180
•
községi elemi iskola építését, verseny korona, utazási átalány, a megválasz4-52
tárgyalás utján, a szóbeli árverés mel- tandó köror.vos és a községek között
lőzésével a községi képviselőtestület- egyezségilog megállapítandó látogatási
nek folyó lió 17-én tartolt gyűlésén dijak.
/^/j^/T^^/nv/miiv/m/mitvitviikT^wiTviiv
hozott határozata folytán kiadja
A megválasztandó körorvos a szeVállalkozni óhajtók felhívatnak, gény betegekét ingyen tartozik gyógyhogy ajánló leveleiket a 44903 kor. kezelni.
88 fill. kikiáltási árnak megfelelő 10
A választás napjától számított 15
F I 6 Y E L E K R E MÉLTÓI
szálakos bánatpénzzel, vagy óvadék ké- nap alatt a megválasztott orvosi állását
Van szerencsém a mélyen tisztelt
pes értékpapírokkal leiszerelve, — mely köteles elfoglalni.
helyi és vidéki kö/.üuség becses tuben a vállalati összeg számmal és szódomására hozni, hogy régi jóhirnevü
A kászonalcsiki járás fószolgabója:
első csikmegyei hygienikus fo Irászval, valamint az is kiírandó, hogy a
Csikszentmárfon, 1907. junius 24.
üzlctem mellett levő újonnan át&lafeltételi pontokat, költségvetést és ter* * kitott üzlethelyiségbe egy * *
Bartalis Ágost,
vet ismerik és azoknak magukat aláfőszolgabíró.
vetik, — 1907. julius hó 15-én déli 1 - 9
ILLATSZKE- és PffEREKEHISKIDÍST
12 óráig a községi birónak adják be.
nyitottam, hol állandóan raktáron
A beadás ideje iktatandó s a borítékra 872—907. sz.
tartok mindennemű bel- és külföldi
rávezetendő. A jelzett időn tul beadott
illatszereket, az összes létezd arc-ajánlatok nem fogadtatnak el; aunál is
krémeket és púdereket, gyógy- és
inkább, mivel ugyanaz nap délután 3
pipereszappanokat, fogmosókat és
A várdotfalvi elemi iskola és tamindennemű kozmetikai cikkeket
órakor a versenytárgyalás meg fog tar- uitói lakás javítási munkálataira, a közVidéki megrendelések pontosan és
tatni.
ségi elöljáróság uyilvános és zárt Írásazonnal eszközöltetnek. Utánvéttel
A kOltségvetésés, terv és feltéte- beli ajánlattal egybekötött vet senytárvag}' 9 pénz előleges beküldése ellenében bérmentvet Teljes tisztelettel
lek a hivatalos órák alatt a jegyzői gyalást hirdet.
A versenytárgyalás várdotfalva közirodában megtekinthetők.
F e k e t e V I l m o», C a l l t n s e r e d n
ség házáuál 1907. julius <Tán d. e. 8
Ditró, 1007. junius 20.
illatszer- és piperekereskedft.
órakor fog megtartatni.
8-10
Az e l ö l j á r ó s á g :
Az összes javítási munkálatok kiCsikv Inra,
Zathuraczky Bálint, kiállási
r
;
2£~
ára 5016 korona.
bíró.
(I - « )
községi jegyző.

1 Yilyázal i 11 i rdet meny.

Két jó házból vale fiu
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Hirdetmény.
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HÁZVEZETŐNŐI
USZÓ

NEVELŐNŐI

TANFOLYAMOT

István

Zaögöd-fürdó tulajdonosa.

l-:t

ffl
A U T O M O H I L O K

AMERIKAI Í R Ó G É P E K
legújabb . M o n a r e h " . látható Írással
Husz havi részletre.

CSILLAG VÉDJEOTOTEL
ht-l.rexun ulkalmazva, minilen növénynek b'jyutili és
li'pilrsiibb t'oszlorsavas mű- „
,
trágyája.— Kívánatra szak** munkákkal és árajánlati*rr^-^NIarti
tul készségcsen szolgál »*

KALMÁR VILMOS,

BUDAPEST,

VI., Andrássy-ut 49. szám.

•»-»

a Thomasphosphatfabriken O. m. b. H., Berlin, m a g y a r o m i g ! veeért épviaelóje.
Óvakodjunk a hamieitásoktót és figyeljünk a védjegyre! :
Minden u á k olomsárral éB tartalomjelaóaael van ellátva.

Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra és arany-eziist zálogtárgyakra. —
Foglalkozik idegen pénznemek beváltásával
és minden bankszerű dolgokkal.
Takarékbetéteket elfogad, betéti könyvecs- Î
kére és folyó számlán 4'/ s , / 0 kamatozás mellett, a IU"/u-08 tiikekamat adót is az intézettizeti.
Bármily bankszerű felvilagos'tással a leg
készségesebben szolgainak a bank kirendelt
közigei az intézet helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság föiigynöksegi.'t is az intézet kezeli.

4

-j:i

Tűzmentes pénzszekrények.
Orchestrion, zenélő automa-

Az igazgatosag.

t á k (pénz bedobással) é s gra-

mofonok.

r:

BRASSÓ.

Hosszu-utca 14. sz.

26. mám.

K

ÁSVÁNYVÍZ BÉRBEADÁSI N I R P E T F O L Y .
Halasi Lajos jogutódainak

tulajdonát képező

Csikinegyébeu

i (Erdély) Kászon Jakahfulva község határában fekvő —
i KÁSZOHI BORVÍZ (KÁSZONI FOKÚT)

B / o n i c l y - óí-í telic*r«^-''illitiiU.

RIEMER 0.

O

THOMASSALAKLISZT

ÁLLÁST

ksres egy németül teljesen korskt bssiéló asszony.
Cim lapunk kiadóhivatalában
nyitok. — Beiratkozni bármikor lehet
Zsögöd-fQrdőn a pénztárnál. A tanítási
12 órábun van megállapítva. 12 szám
tizenkét korona, melybe a fürdési dij
is bevan számítva.
A Központi T a k a r é k p é n z t á r
Délelőtt 7 órától 10 óráig hölgyeknek.
Részvénytársaság Csíkszeredában
„ 10 „
12 „
uraknak.
és fiókintézete Bukszádon,
Délután 1 „
4
hölgyeknek.
B
a legelőnyösebb feltételek mellett nyujt köl„ 4 . 6 ,
uraknak.
csönöket váltókra, kezesek mellett és betáb
lázasokra.
Teljes tisztelettel:

Pásztory

P

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

vagy gyermekek mellé

Urak, hölgyek és gyermekek részére
julius hó 1-töl uszó mester által vezetett

A

*»—->o
m

ELAPÓ

<

foljó évi uugusztus h<S 1 tol számítandó hosszabb, esetleg rövidebb
időre bérbeadó.
Bővebb felvilágosítást n> ujt: Balási József Erkörtvclyes (Siatmármegye), Lázár Miklós Csiktaplocza, dr.

Gsiszer Miklós Csik-Szentmarton

Ajánlkozók kéretnek ajánlataikkal legkésőbb
15-ig előbbi ezitnekhez fordulni.

L

CSIK-SZENTMINÁLYON A

folyó évi julius
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PLÉBÁNIÁN 72 NT. ROZS.
Ml

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Vnsut-utczii, a tramwiiy elágazásánál) bel- és
külföldi móiváinokból furng'uh k és csis-zoltniok

S Í R E M L É K E K E T ÉS BÚTORmárványlapokat.
Továbbá raktáron
túrtok: (iránit, Sjetlit,'Labrador és Andesjt
kemény közetü síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 korouától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök ineilózésovel ké
rem egész bizalommal hozzáu. fordulni,
mert ez áltul nagy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel:

NAGY JÓZSEF S ^ W b ' a T

Miliői-vásárlók saját érdekükben cselekednek. ha e<> v látogatási lesznek * * * *

FOGOLYÁN ENDRE
NACY BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSI-S ZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktar mindennemű divatos bútorokban.
KUltinlegessögck liáromszóki hutorkészilnitMiyekbeii.

Nagy s z ő n y e g r a k t á r .
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hírnevű varrógépek.
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.
W

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR
A NELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.
ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

Betét állomáuy
egy millió korona.
Értékpapír késilet
350 000 kornna.
Tartalékalap
85 000 korona.
Alaptőke .
200.000 korona.
M e g t a k a r í t o t t t ő k é k bizlo.» e l h r l y r c é s p .
Kölcsönöket nyujt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre. tisztán
5—()°/t-os féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamut,
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 nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyujt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosítod
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyqjt.
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától

oo

Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete,
leliálogkölcsönöket nyujt 300 koronától kezdódóleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot inasában foglaló részletfizetések e'lenéhrn 10-tól (15 évig terjedő idóre
4' a° U alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Lesiimitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbeteteket naptól-nnpig 4"/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer.

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyujt elfogadó biztosítékra.

Foglalkozik a bi.nk- és pénzváltó üzlet minden ágával, u. iu.: .vásárol és
elad a legméltányosabb áron

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre
után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.

(az elsó részlet lefizetése

Osztálysorsjeeyek fóelámitó lelje.

!
Hossznrové Cement Fődéleserép
nyitva vaunak.

SS—53

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
13 -54
Elvállal tőisdai megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet

képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Triesití általános biztosító társa-

ságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható

I r o d a i Kapu-utca 15.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
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