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CSÍKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová a lap szellemi részét illető rolndeu közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak Is küldendők.

Megjelenik a lap

Minden t i e r d á n

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R

ANTAL

Elöflsetósi ár: Egész évre 8 kor. (KalíOldre) 13 kor
Nyílttéri csikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-ért közöltetnek.
Ismeretlen czéeek hirdetési dija előre fizetendő.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak.

POLITIKAI.
KÖZGAZDASACil
ÉS TARSADALMI HKTILAP.
Kéziratok nem adatuak
vissza.
ügyvéd.

A középosztály szerepe.
A középosztály bajainak enyhítése
fontos és korszeri! kérdés, mert ti mindinkább reánk nehezedő közgazdasági
bajok naponta ifjabb áldozatokat követelnek és szemelnek ki körünkból s
ezek eltQnése gyériti, gyöngévé teszi a
középosztályt.
A középosztály bajainak felderítése
hazafias kötelesség, dc nem osztályharc
— miut sokan állítják — középosz
tályra szükség van, ilyen nélkül szét
bomlik a nemzet, mint a sereg, ha vezére nincs.
A régi középosztályt elhugyiuk
veszni majdnem egészen s ez az oku
annak, hogy már alig vezet. Az uj kö
zéposztály, mely azóta létrejött, sok tekintetben nem kielégítő, főkép, mert
nem igen törődik a közjóval, igy vuu
azután az, hogy ez az uj középosztály
még nem vezet.
Nem lehet kételkedni azonban abban, hogy az a közöny, melyet a politikai hatalmi kérdések kedvéért mindinkább fokoztak és fokoznak, az az elfajulása a közuézetnek, az az elnyomása
minden magán kezdeményezésnek, a
dolgok és a társadalom vezetésének
miutegy államosítása rövid idő alatt
mind meg fog szQnni eddigi rombolásival együtt. Végre is már tűrhetetlenné
lett, hogy a független nézetet üldözzék.
A középosztály némasága falun és
városon netovábbját érte el, mojt kezdődik a visszahatás. A középosztály
átérzi már, hogy ha társadalmunkban
az öt megillető helyzetéről végkép le
mondani nem akar, tétlenségéből kibontakozva, az ország vezetésébe, mint
hajdan, bele kell fogni Erre annál inkább szükség van, mert a lekötött tőke,
mely ez osztályra nézve az emelkedés
alapja, romlásnak indul. És pedig azért,
mert:
a) a munkás viszonyok fejlődése reá
nézve káros;
b) mert a földben, az ipari vállalatokban töke, szemben az ingó tőkével,
helyesebben mondva az ingó tőke ne-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
• kÍT«iut léltktua.
Egy komolyan szimbavehető franczia
író, Binet Alfréd, érdekes tanulmányt közölt
nem rég a legakadémikusabb folyóirat, a »Revue des Deux Mondes« hasábjain a szemfényvesztés lélektanáról. Fáradtságot vett magának
arra, hogy a legismertebb szakemberekkel érintkezésbe lépjen s a tőlük nyert felvilágosításokat a maga megfigyeléseivel kiegészítse. Ilyenformán igen tanulságos eredményre jutott,
melyeket főbb pontjaiban az alábbiakban
közlünk:
A szemfényvesztés lényege ugy magyarázható meg, hogy annak czélja azokat a befolyásokat megtalálni és kifejteni, amelyek
bennünket tévedésbe és csalódásba ejtenek
a felől, amit látunk. Azt az embert, aki egy
bOvész-mutatványnál jelen van, a nélkül, hogy
annak mikéntjét értené, befolyásolják bizonyos
szavak és taglejtések, ugy hogy azt hiszi, ő
egy bizonyos helyen lát egy tárgyat, mig azt
a tárgyat más helyre viszik; ú látja, ami nem
történik és ami történik, azt nem látja. Az angol lélekbúvár, Sully James, megkülönböztet
aktiv és passzív tévedéseket. Amazok lelkünk
működésének gyümölcsei. Amiket a bűvészek
bennünk előidéznek, azok passzív tévedések.
Tegyük fel, hogy a bűvész kezébe vesz
egy narancsot, feldobja, mint egy labdát a levegőbe s a kezével megint kifogja; ezt megismétli néhányszor, azután zsebredugja a narancsot, azonban markírozza, mintha újból feldobná, amikor is abból a helyes feltevésből
indul ki, hogy a néző meg van győződve,

háuy válfajának illetéktelen túlkapásával, hátrányban van;
c) végül szenved a lekötött tőke a
pénzügyi törvények sokszor könnyelmű
intézkedései miatt is.
A munkás kérdés összeségére ezúttal nem tekintve, figyeljüuk csak arra,
hogy a munkaadó, akivel a munkásnak dolga van, legtöbbször a lekötött
töke embere.
A inunkún'il meg van az általános
irányzat, hogy dráguljon. Ez alól lrliet
nek kivételek és várniuk is; annyi bizonyos :
1. hogy a gépek naponta ujabb és
ujabb kezeket tesznek feleslegessé. Ennek sarkában nem jár a munkabér csökkenése, hanem ellenkezőleg a munkabér emelkedik, inert az újonnan szervezkedett országokban befektetések
miatt munkás hiánnyal munkabér emelkedés áll elő mely főkép uz utazás
könnyűsége miatt odavonzza az öregebb
berendezésű országok munkás fölösle
gét. Minthogy az uj országokban a be
fektelések procesussa még soká fog tartani, az öreg országokból a kivándorlás
és ennek kupcsáu a munkabéremelkedés is tarlós les»
2. A munkabért emelik ezenkívül
a munkások összetartása, különböző segélypénztárai.
A mozgó tőke ujubb tünetei a líbe
ralismus alapfeltételeitől bizonyos fokig
eltérők és félüuk tőle, még inkább
azokká fognak lenni, ha u mai monopolistikus irány, mely a trust utján áll
elő, tovább fejlődik. Ekkor dugába dói
Smitli Ádám tétele, hogy az áru árát
termelő és fogyasztó a piacon találkozva,
a kínálat és kereslet törvényei szerint
állapítja meg.
A trust, mely termelést é* árt nein
a termelő és nem a fogyusztó, hanem
merően azok javára limitál, a kik ezen
ár szabályozását maguknak kivívták,
ezek azok az uj közgazdasági alakulások, a melyek a jövőben még inkább
ki fognak domborodni és dominálni fogják a -közgazdasági életet.

pénzbeu hozott sok áldozat után, utóvégre
elérte. Egyesülhetett teljesen 1848—1867-ben,
összeforrhatott végképpen testvéreivel, a magyarokkal.
De hát mit tapasztalunk 1867 után? Az
alkotmányos magyar állami élet, a mint remélhető volt, éppenséggel nem lendítette föl a
székely földet és népét. A politikai, gazdasági
és kulturai egység óta Erdély és Magyarország között: nemhogy virágzóban és terjeszkedőben, nem hogy hódító és beolvasztó utón,
de roskatag hanyatlásban, folytonos vér-vesztésben szenved és csökönyös kivándorlófélben
van a székelység. Sokféle annak az oka; ime
egy pár belőle.
Nyilvánvaló dolog, hogy az ősi módon
viselt és csekély terjedelmit székely föld sovány jövedelme, minden gazdasági kapcsolatosság nélkül űzött állattenyésztése, a szerencsésen szapora és folyvást szaporodó székely
A „székelyek".
népet magát eltartani, sem a modern állam
A Budapesti Hirlap 154. számában Balásy közterheit és kívánalmait megbírni és kielégíDélies budapesti tanár tollából e cim alatt teni nem tudja. A székelység nagyrésze ma is
figyelmünkre a legnagyobb mértékben érde- román kukoriczából él. A nép tekintetét a törmes cikk jelent meg, a mely fölött nem sza- téneti hagyomány, a fenyegető veszély, a földbad egyszerűen napirendre térnünk.
rajzi helyzet folyton-folyvást dél felé, mindig
A cikk az első részében a székelység Moldva- és Oláhország felé irányította. És ezt
dióliélyba szorított történelme. János Zsig- a néptani tekintetet napkelettől elfordítani,
mondtól kezdve; s kimutatja, hogy e faj sze- nyugatra irányitaui okszerű gazdasági, vasúti
repe mindig elsőrendű jelentőséggel birt Er- és tarifapolitikával, keresetileg, gazdaságilag
dély politikai életében. .Ha szabadságától és iparilag összekötni a székelyt az alföldi
megfosztják, zűr-zavar keletkezik, de mikor magyarral hát erre az egyszerű állampolitiBátliori és Bocskay visszaadják uekik régi kára a magyar államférliak idáig még nem
szabadságaikat, elkövetkezik Erdély arany- termettek rá. Széchenyi terve ellenére, a makora".
gyar állami vasutakkal az egész Székelyföldet
A Habsburgok vasjáromba szorítják az óvatosan és szépen kikerülték, a székelyt olegész Erdélyt és nyirbálják a székely szabad- dalvást hagyták, csupa szász és oláh helyséságot, ininek legvéresebb fejezete a siculici- gen vitték azokat át s ekként mintegy lábat
dum 1703-b^n. „A török és a bécsi járom adtak a dákórománizmus ábrándjai alá.
tölte meg a székelyben a törzsalkotó, a haOtt vannak, vagy inkább ott voltak a
gyomány szellemet, az elsósorba törekvést — gyönyörű székely őserdők. Ma? A rengeteg
de hát még sem végképpen.községi havasok, fenyves erdők, ma sok helyütt
1846-ban, mikor Ilire fut a magyar test- tövig tarolva, másutt elherdálva, legtöbbször
vérek veszedelmének, megindulnak a hegyek, elspekulálva, milliárdokon bevertek ott éB puszmegmozdul n Hargita és 30 ezer harcos vett tuluak el jelenleg azok, a miket Bzigoru széki
részt a szabadságliarczban.
statútumok őriztek, gondoztak napjainkig, hoA történelmi fejtegetés után rátér a szé lott közgazdaságilag okos és körültekintő korkelység mostani helyzetének vizsgálatára. Ezt mánypolitika gyári alapon egészen uj világot
?. részt szó szerint közöljük :
teremthet vala belőlük ott. Mert székely fenyő
„Amit évszázadok óta keresett, kívánt, kitűnő fa; világpiaci cikk ; abból készítik moserőszakolt a székely, azt a vérben, jogbau, tanában Európa zenei hangszeréit.

Mig tehát a lekötött tőke második
baját az árak természetellenes és mesterséges csökkentésében látjuk, addig a
harmadik baj, mely reánk nehezedik, a
pénzügyi törvények azon irányú, hogy
különösen a lekötött tőkét sújtják, uiert
ez a vugyon mindig könnyen megtalálható, mig a mozgó töke könnyen eltűnik.
Ilyen helyzettel szemben a lekötött
töke szükségkép, kell hogy szervezkedjék, mint tette inár is nagy sikerrel a
uiuukáso?ztály.
Ha a mult századot az individualismus századának lehet elnevezni, akkor
a mostani a társulások, szövetkezések
korszaka kell hogy legyen

hogy a narancsot ismét feldobta és az talá- bizonyos összeköttetés legyen. Ha cz megvan, legyen felöle, hogy kézmozdulatai nem ismernyos módon nem esik vissza. Hol van ebben akkor ennek a tekintetét kénye-kedve szerint hetők fel. Meg kell tanulnia, hogy tartson tárgyakat puszta kézben, mialatt az ujjait mozaz esetben a csalódás? És hogyan nevezzük? irányithalja.
Hallucináció talán, ha valaki egy konkrét tárHanem azért a szemlényvesztés fegyver- gatja, sőt odáig kell vinnie, hogy ujjai belső
gyat olyan helyen lenni vél, ahol az valóság- tárában mindig csak a fogás a íö. A bűvész izeivel fogjon valamit, mig a külsőkkel szababan nincsen? Nem, itt csak a szemfényvesz- ködlátyolképet fest elénk, játszik nekünk, a don játszék a néző előtt. Egy jól iskolázott
tőnek egy fogásáról van szó, egy olyan fogá- helyett, hogy cselekednék; ugy tesz, mintha prestidigítateur öt ezüst tallért tart a tenyerésáról amely majdnem mindig sikerül. Igen, elvenne egy tárgyat az asztalról, pedig csak a ben, miközben a karjait mozgatja, gesztikulál
annyira, hogy a bűvész a Carte forcée mutat- kezét nyújtja utána, ugy tesz, mintha narancsot és játékkártyákat kever javában. Beszéd és
ványnál kezébe adhatja a nézőnek a töle kí- dobna a levegőbe, pedig a kezében tartja. nézés támogatják a kezek munkáját Mig a
vánt kártyát, mig ez azt hiszi, hogy ö húzta Csak az egyik végét hajtja végre egy ismert bűvész erősiti, hogy egy tárgyat a jobb kezébe
ki önként a csomagból.
dolognak, a másikat persze már nem. A néző, tesz, erre néz, ezzel foglalkozik. A mutatváMeg kell jegyeznünk még, hogy a szem- aki látta a kezdetet, könnyen elhiszi, hogy jő nyok valami nagyhangú (de persze megtévesztő)
fényvesztő egy komplikált mutatványt soha- folytatása meg vége is. Megszokás és eszme- magyarázata is csak arra szolgál, hogy a felsem hajt végre egy néző elölt. Egy néző ad társítás működnek ittközre. Megvagyunk szokva, keltendő látszatot növelje.
Azzal a felfogással, mely a közönségre a
egy tárgyat. Egy másik megkapja megőrzés hogy két cselekvést egymással kapcsolatban
végett. Az egyiktől a másikig menő uton a lássunk; a logika annak a föltevésére vezet, látszatot valósággal szuggerálja, szemben áll
szemfényvesztő már eltüntette a tárgyat. Ha hogy mind a kettő végbement. S inert ezt a egy másik, a szemfényvesztőre épp oly fontos
tanukat hi magához, akik ellenőrizzék, ezek priori feltesszük, elhisszük, hogy láttuk is, törekvés: minket megakadályozni, hogy azt
lássuk, a mi a szemünk előtt van és igy elrasem láthatnak többet, akárhogy is erőlködje- a mi csak logikai követelmény.
nek, csak amit a szemfényvesztő látni enged.
Hasonlókép áll a dolog, mikor a szem- bolni egyszersmind érzékeinknek egy részét.
Binet azt mondja, kétnemű csalódás van: fényvesztő eltüntet a közönség elől egy tárgyat, A bűvészé az a nehéz feladat, hogy figyelpozitív és negativ. Az előbbiek hasonlók azok- s látszólag olyan helyre viszi, a hová az el se műnket meggyöngítse és elterelje onnan, ahol
hoz, melyeket a hipnotizmus hoz létre. Arra jut. Valamely könnyen kezelhető tárgyat, pél- neki alkalmatlan lenne. Ezt az eltérést egy
késztetnek, hogy lássunk valamit, ami nem dául egy tojást, egy dugót, egy pénzdarabot szakember a következő példával illusztrálja:
létezik. A hipnotizőrnek a kezében van az ob- a jobb kezébe vesz a bűvész s ugy mutatja,
Ha egyszer minden szem a bűvészre van
jektuma. A szemfényvesztő megteszi ezt éber, mintha a balba lenné át: az ember meges- szegezve, akkor azokat ő meghatározott irányba
semmi zavaró befolyás alatt nem álló egyé- küdhetik, hogy a csere megtörtént, olyan töké- fordíthatja, mijţpzbe maga is ebbe az irányba
nekkel. Legelső feladata az, hogy lebilincselje letes a csalódás, észre nem veszi senki.
néz; minél hosszasabban és mesterkéletleneba publikum figyelmét. Sőt értenie kell ahhoz
Teljesen téves az a széltében divó hit, bé, annál jobb. Ha a jobb kezével akar az
is, hogy a néző tekintetét irányítsa önmagára, hogy a prestidigítateur akárhány mutatványnál ember valami mutatványt végezni, akkor fora kezére és szemeire — természetesen mindig a kabátja ujját használja. Ezekre csak vajmi dítsa mindenkinek figyelmét a balra és vice
oda, a hol neki a tekintet ebben vagy abban ritkán van szükség, pld. az élőmadaras kalitka versa; akkor senki sem ügyel a »dolgozó«
a pillanatban a legkevésbbé feszélyező. Robert- eltüntetésénél. Bosco mindig mesztelen karok- kézre. Ha vesz a bűvész egy csomag kártyát,
Houdin, az egyik párisi legügyesebb szemfény- kal operált.
a nélkül, hogy valamit szólna, mindenki a
vesztő mondja, hogy a bűvész nézése nyílt,
A bűvésznek a legfontosabb eszköze a kezére néz; de beszéljen, akkor az arczára
egyenes legyen s azt ugy irányozza a közön- keze. Ezzel kell hónapokig, sót évekig gyako- néznek és a keze szabadon marad. Egy-egy
ségre, hogy közte, meg a közönség között rolnia, még pedig tükör előtt, hogy biztos mutatvány alatt mindig előkészitik a követkeTj«"l,'1r naal ax4mAHoz H 7
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Ott van azután a közösügyes katonás- révén erősen átfogó kapcsok voltak, a nem- berek, de azért még sem volt nehéz a
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a
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a
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kodás. Azt az ujoncjutalébot, a melyet az erma 1 frtért
délyi szász és oláh vármegyék emberanyaguk kötelékek, azok a regulák a azékely földön érdemesebbet, az arra legrátermettebbet,
Egy galambnagyságu csirke faluhelyen
gyarlósága miatt nem bírtak előállítani, azt most igen meglazultak. Pedig hát az ut éa a akit aztán első helyen választottak meg
s kérték a kinevezését. Mint esiksomlyói 60 kr. (Darabja!) Egy kupa tej 16—20 kr!
ai emberanyagot 1867-töl 1890-ig, a tömeges tanulság teljeaen nyitva van.
A székelyek hajdan a hadmezón, a saját lakos nagyon jól tudom, hogy mily simán, A hajdan 6 krajezáros berbecshus ma egy kokivándorlás kezdetéig, a székely székek legénységéből pótolták. Statisztikai adatokkal iga- Bzéki zászlóik alatt, inzurgensek, népfölkelő közös egyetértéssel történt egyhangúlag rona. Tehén, disznóhús 60- 70 krojezár. Drázolható. Éa mig a székely Qalicziábao, Linz- hadsereg voltak. A széki hadnagy, biró éB pap a 3 pályázónak a megválasztása. Hisszük, gább, mint pesten, éB nem ia osztályozzák,
ben, Boszniában katonáskodott, kereBŐ kéz pedig felelős volt a nép életéért, vagyonáért, hogy az első helyen megválasztott és ki- mint Pesten, a vegyes is pecsenye-ár szerint
nélkül hagyva otthon szülőt és gyermeket, lelkéért. Annak most is ugy kell lenni, még nevezett plébánosban a hivők nem fog- vau. S ha valaki egy kis konyhakertészettel
ai alatt a szász és oláh a maga földjén sza- pedig a kultura éB közgazdaság metején. Erős nak csalódni. Erről kezeskedik egész múltja. akarja pótolni ezeket, a paszulyhoz Bzükséges
porodott, népesedett, gazdagodott. Hazaérkezve városi éB ipari központokat kell teremteni; Mint lelkipásztor buzgó, lelkiismeretes ve- karónak darabja 2 krajcár. S egy félmarék
a katonaságtól, rendesen a gallérján két-há- uem csupán papi, hivatali és állami szolgá- zetője volt mindig híveinek, aki lelkük paszuly belekerül 4—5 krajcárba.
Az ilyen határtalan drágaság ellen csak
rom csillaggal, hazaérkezve a nyomorba, sze- latra kell biztatni II székelyt, de közgazda- üdvének munkálását tartotta első és leggénységbe a székely: hová legyen, mihez Bági, kereskedelmi, ipari, technológiai szakis szentebb kötelességének. Hisszük, hogy csnk a szövetkezéa védheti meg hivatalnokfogjon? Mert hiszen házi gond, a kereset- meretet kell adni neki, hogy igy fölszerelve, új állomáshelyén is ilyen lesz, talán osztályt, ha a vármegye tej-, hua-, és terményhiány, az adó és a megváltatlan kepe vagy szemben az ólálkodó szomszédokkal, megvé- még fokozottabb mértékben is. Nehézsé- fogyasztási szövetkezetet létesít valamelyik
papbér, oly iszonyú mértékben nyomasztó I delmezze apai örökségét s biztosíthassa ma- geket egyedül az anyagiak kezelése fog falu határában s hatóságilag kezelteti azt.
Ott volt Románia, ott van Amerika. Egyik gának és átódainak Erdélyben, Magyarország okozni, de hisszük, hogy e tekintetben HiBzen végre ia a nyers erő a szellemi erőt
sem fognak leküzdhetetlen nehézségek nem gyűrheti le.
réaz elment Bzét a világba napszámosnak, fellegvárában, a jövendőt.
A hetedik volna a megyei muzeum. Ma.Intem a nemes országot, — ugy mond felmerülni. És hogy a hivők helyesen
másikból lett: csendőr, rendőr, pénzügyőr postás, vasutas, kocsis atb. Kiumétől Gyimesig testamentomában Bocskny István, — hogy a gyakorolták választói jogukat s érdemes holnap eltűnik ősi erényeink, szokásaink, dihazánk déli része tényleg tele van effajta székely nemzetségekie nagy gondja legyen; emberekre adták le szavazatukat, azt bi- csőségünk minden nyoma, ha azokat idején
székely állami alkalmazottal. A közös szeren ugy mind magának, mind az országnak biro- zonyítja püspök úr ónagyméltóságának össze nem gyüjtjük. 8 érdemel-e jelent és jökijelentése, aki örömét fejezte ki a vá- vőt, ki a multat meg nem becsüli. Bizony
dalmában ölökösebb lehet."
esétlenségben ez az egy a szerencse.
nem. Csikinegyei muzeumot kell tehát alapílasztás korrekt volta fölött.
Erős kulturközéppontok, városi élet, hatElmondhatjuk tehát, hogy visszaélé- tania a vármegyének.
ványozott keresetet éa társas műveltséget adó
Igaza van.
sek történhetnek papválasztásoknál is, de
Vezető köieinknek nem lehet ezeket
ipari telepek, gyári foglalatosság, nem voltak,
A „Közművelődés" junius 27-iki szá- azért van kivétel is, s talán nem is olyan figyelmen kívül hagyniok.
nincsenek, nem birtak kifejlődni a székelynek
mában Lőrincz Sándor plébános „Válasz- ritka ez a kivétel. Egy azonban tény,
S mikor ezeknek közazűkségét hangoztörténeti katonáskodása miatt. Korábban a mi
tási refleksziók" cimen kikel „a mostan hogy Csiksomlyón m e g g y ő z ő d é s b ő l tatjuk, a milliókra vonatkozólag azt az aggoháziipar volt a székelyföldön, azt az iparosokuralkodó bűnös visszaélések ellen". Ki- választottak a hivők minden külső kény- dalmunkat sem hallgathatjuk el, hogy hátha
kal együtt a Komániával való magyar-osztrák
mondja, hogy minden téren, ahol válasz- szer nélkül. S hogy ezt megirtani, egye- Steinhercz nem lenne abban a helyzetben,
vámszerző<lés teljesen tönkre tette. E miatt
tás utján töltenek be valamely hivatalt, düli^ célom csak az volt, hogy erről Lő- hogy az uz- és veresvizvölgyi erdő vételárát
sok jó székely iparos a nyomor és keserűség
tág tere van a vesztegetésnek, amely rinc" Sándor plébános úr is tudomást sze- kifizesse, mi leune akkor? Nem lenne lehetfolytán Bukarestbe költözött át s ott román
annyira korrumpálta már az embereket, rezzen, igy legalább nagy lesz az ő szi- séges, hogy uj árverésen csak ismét két millesz belőle. Holott a Székelyföld csupa gyárhogy akkor is, midőn papot választanak, vének öröme, hogy lehet plébániát si- lióért kelne el s mi nyernénk 300.000 korotelepnek való hely. Megvolna itt arra nézve
nem igaz meggyőződésük szerint az arra m o n i a n é l k ü l is, t i s z t á n érdemek nát a gáton, vesztenénk 3 milliót a réven?
minden föltétele mind a textil- és faiparunk,
— k.
méltó emberre szavaznak le, hanem azokra, a l a p j á n e l n y e r n i .
Hiszen a milliók oly szeszélyesek I
mind az agyag- és kóipar mindennemű nyersakik „megfizetik, megitatják, ígérnek, feKülönben: „qui vivra, verra." (Ki megvagy félgyártmányának. És ott vannak a csox
nyegetnek és a többi". Kijelenti, hogy
éri, meglátja.)
dás hatású ásványvizek, fürdőhelyek I De hát
ma már „egy jócska plébániát s i m o n i a
„A
milliók."
Várjunk
tehát,
hogy mit érünk: de ha
hol a tőke, hol a kormány, hol az ember, s
nélkül elnyerni ritkán vagy pláne alig
baj leaz, — nagy baj lesz.
mindenekfölött: hol a megelőző ránevelés?
A
Csíki
Lapok
múltkori
számában
igen
lehet". De nemcsak a bajt nevezi meg,
Bálás Béla.
A tanultabb s erósebb székely tömege- hanem mindjárt receptet is nyújt a baj okos és figyelemre méltó irás látott napvilágot
a
fentirt
czimmel
sen hagyja el szülőföldjét Azt, a ki otthon orvoslására.
Most igazán betelt a szójárás, hogy annyi
Értesítők.
marad, faji erejében roncsolni kezdte már a
Midőn a cikket olvastam, bizony
kivándorlás folytán a szegénység, rossz táp- igazat kellett adnom cikkírónak, mert oly a pénze, azt se tudja, mit csináljon vele.
A esiksomlyói róm. kath. főgimnázium
lálkozás, a krumpli, a puliszka B főleg az általánosan elterjedt baj ellen kel ki, a Mármint a vármegyének.
ez idei értesítőjét forgatva, részletesen megA szegény, világtól elmaradt Csikniegye ismerhetjük megyénk ezen egyetlen főgimalkoholizmus. És Bem a Bzékely közigazgatás, melyet csak nehezen, válvetett munkával
sem a papi és világi tanitÓBág, ennek a halá- lehetne orvosolni. S hogy a választások milliomos lett. Valóságos pénzkirály. Ameriká- náziumának tartalmas életét. Az értesítő
los méregnek kiirtására, nem akar a talpára közt a papválasztásokat teszi első helyre ban vannak v ezukor- és petróleum-királyok. értekezéssel kezdődik. Szlávik Ferenc tanár
állani. Mert hát nem az erdőtörvények szigo- s az itt tapasztalt visszaélésekről szól, azt Csikmegye fakirály lett.
„Kéziratos iskolai drámák" cimen ismerrúságában van a legfőbb hiba. Azoknak drákói megértjük, ha elgondoljuk, hogy ezen a
S amint a múltkor panaszkodott egy teti a Szent Ferenc-rendi zárda könyvtászigorát és bürokráciái kezelését, drágaságát, téren szerezhetett a legtöbb adatot a vissza- ilyenfajta amerikai király, hogy nem tud mit rában levő 7 kéziratos iskolai drámát.
a községi közös jog Bzigoru fenntartásával, élésekről. Képzelem, mily nagy öröm fogja tenni a pénzével, ugy kezd Csikmegye is tűA tanári testületnek 16 tagja volt.
kétségkívül alkotmányos ellenőrzés alá kell szivét betölteni, mikor jelen sorokat ol- nődni, hogy mit tegyen.
Az előadott tananyag mindenben megfevetni. A- főhiba az emberekben van: a min- vassa és tudomást vesz arról, hogy ebben
Hát azt, hogy legaiább is — ha többet lel a miniszteri utasításoknak. A folyó
dennemű fa-, a bank-, a földspekulánsokban, a korrumpált, degenerálódott világban
tanévben a VII. és VIII. o. tanulók a főnem
—
álljon be a többi megyék «órába.
a képviaeló-liferánsokban, a közigazgatás- tiszta választás is lehet. Igen, lehet
s
tanhatóság rendeletére a céllövésben is
Mert
Isién
bizony,
szégyeulem
is
már
ban van.
ez a választás bizony a esiksomlyói pap- Bokát emlegetni, hogy mászkálunk, kínlódunk, gyakorolták magukat elég szép eredménynyel. A honvédelmi m. kir. miniszter több
A história tényleg magiBter vitae. Szük- választás volt. Sem etetés, sem itatás nem vergődünk a többi megye után.
séges ugyan a jelent megismerni, de a multat történt egyik pályázó részéről sem, sem
Ha még szegények volnánk, hagyján, de a céllövéshez szükséges tárgyat ingyen
utalt ki a csíkszeredai zászlóaljból. Junius
is tisztábban kell látni az eddig megszokott nem ígért, sem nem fenyegetett senki. mikor milliomos a vármegye!
nézésmódnál. A mik hajdan a széki alkotmány Pályázó volt bőven, mind érdemes emItt hamafosau át kell alakítani a vár- 22-én céllövőverseny volt, amelyen a jutalmat, egy értékes puskát, amelyet a
megye szellemi ás gazdasági életét.
csíkszeredai tisztikar ajánlott fel, Szterszky
A
gimnázium
áthelyezése
meg
lesz.
—
zóket. Igy ezeket az előkészületeket nem lát- netesen, valamely tárgy mögé rejti. És a máKázmér VII. o. t. nyerte el; 3 tanuló
hatja a megfigyelő, mert ahhoz, ami öt az sodpercz elég neki, hogy egy tárgyat letegyen Ez egy.
kapott még oklevelet. A torna tanításánál
adott pillanatban érdekli, semmi közük sincs. vagy felvegyen.
Az árvaház meg lesz. — Ez kettő.
Egy kedvelt bűvésznek szokása — és ezt egy
A Vigadót át kell alakítani komoly célra. mindaddig nem lehet nagyobb eredméPompás kísérlet volt a bűvészmutatványok
igen jó segédeszköznek mondja — hogy valami
nyeket elérni, mig rendes téli tornacsartanulmányához,
mikor
Binet
egynehányat
Ez lenne a harmadik.
ámitó szavakkal megosztja a közönség figyelnok nem lesz. Rendkívüli tárgyul: éneket,
mét. Valami kártyaműveletet csinál, melyhez chronophotographikus készülékkel levettl. Az
Bérházakat kellene építeni hivatalnokok
zenét, francia nyelvet, gyorsírást és szaa negyedik kártyát ismernie kell; csakhogy a ilyen gép egy és ugyanazon mozgásról har- részére. Volna ez a negyedik.
badkézi rajzot tanultak.
közönség előtt 01, az szemmel tartja mozdu- mincz pillanatnyi felvételt készit egy másodToldjuk meg egy ötödikkel is: A varlatait és csak egy másodpercznyi figyelmet- percz alatt. Egy pár jeles bűvész a gép előtt
A mult tanévben a tanszerek is gyalenségre volna szüksége, hogy a kártyákba •dolgozik-. Egy tojás eltüntetését, mely más- megyében bomlott légiókent tekereg a soknézhessen. Ekkor megkérdez egy urat: -Tud fél másodperczig tartott, tizenöt felvétel rögzí- szerencsétlen, nyomorék koldus közt a teker- rapodtak; a tanári könyvtár 123 darabbal
kérem hatvanig olvasni ?« A kérdezett nem tette meg, melyek oly tiszták és élesek voltak, gők, a dologkerülők, ingyenélők hada. Néz- 1015 korona értékben, az ifjúsági könyvtudja mit feleljen, a többiek nevetve néznek akár a bűvész mindegyikhez külön ült volt. zünk körül egy pünkösdi búcsún. Ezekből ki tár 198 darabbal 317 korona értékben és
rá — és a másodpercz meg van nyerve!
Szabad szemmel lehetetlen azt az eljárást kell válogatni az igazán irgalomra szorulókat, a kölcsönkönyvtár 45 drb tankönyvvel
mikor a bűvész a kártyát keresi.
A közfigyelem gyöngítésére nagyon aján- megismerni,
a chronophotographikus gép segélyével meg Szeredában B z e g é n y menhelyet kell építeni, — 134 korona értékben. Tisztán ajándék
latos a mutatványokat káprázatos gyorsaság- De
nem értjük, hogyan volt lehetséges annyira erről irt már egyszer e lap, de süket fülekre utján az érem- és régiségtár és a rajzszergal hajtani végre. Binet s még néhány éles- csalódnunk. A szemfényvesztő, aki Binet előtt talált; — össze kell őket gyűjteni, az erős, tár szaporodott. A történelmi és földrajzi,
szemű megfigyelő közvetlen. közelről néztek keverte a kártyát, maga volt a legjobban megmeg egy pár mutatványt. Épp oly kevéssé lepve, mikor egy détali-t a fényképen vissza- egészséges, épkézláb csavargókat pedig szi- természetrajzi és természettani szertárak
értették meg őket, akát száz lépésnyire ültek adva látott. A keverés alatt, — amihez mind- gorú közigazgatási eljáráSBal a munkára szo- részére is történtek kisebb arányú bevolna. Mihelyt pedig a bűvész meglassította a össze vagy ötszázad perez szükséges — egyik rítani.
szerzések.
tempót, a titoknak a végére jutottak és minél kezét ernyő módjára a kártyák elé tartja; a
Az egyesületek élete a mult tanévDe
hatodikra
is
kell
gondolnunk.
Világlassabban »dolgozott«, annál világosabb lett néző mit sem vesz ebből észre; érdekes, hogy
előttük eljárása, sőt még csodálkoztak, hogy a bűvész maga is pillanatnyi felvételből tudta szerte fellobbant a lelkeBedéa tüze a népért. ben is nagyon élénk volt. A Mária Táris engedték magukat egyáltalában becsapni és meg. Ilyen kiválóan érdekes egy tojás eltűné- Mindenki, még aki nem akar is mindjárt bárót sulat rendes tagjainak a száma 23, a jeazután már mit sem használt a bűvésznek, ha sének fölvétele is. Szemmel kisérheti az ember, csinálni a népből, javát akarja. Mi is. Jó sorsa lölteké 12 volt. A kongregáció keretein
visszatért az iménti gyorsasághoz, mikor négy hogz a jobb kéz látszólag a balba teszi a to- ia van moBt a székely népnek. Segíteni aka- belül hitvitázó iskolát is alapítottak, ami
néző egyszer tudta, hogy hol van a nyitja a jást, de a legtávolabbról sincs az a benyomá- runk az árván, a nyomorékon is.
a vallás-erkölcsi élet fejlesztésére nagy
dolognak. Ez majdnem mindig igen egyszerű. sunk, hogy a tojás csakugyan átvándorolt.
De valamint nem emberi és nem helyes befolyást gyakorolt. Az Önképzőkörnek
A legegyszerűbb eszközök sokszor a legmegA fotográfia tönkre silányítja a szemfény- dolog csupán az uri nép kényelmén dolgozni 45 rendes és 49 rendkívüli tagja volt
lepőbb hatást szülik, különösen ha arról van
szó, hogy a közönség megkülönböztető képes- vesztést minden illúzióival szemben, mert s a népet elhanyagolni, elnyomni, épp oly összesen 17 gyűlést tartottak, amikor elségét megbénítsuk. Ha a prestidigítateur egy elnyomja a csalódás legfontosabb tényezőit: embertelen, vagy legalább is oktalan dolog bírálták a beérkezett dolgozatokat, szaélő madárral végzett mutatványt, átadja ezt a kivitel gyorsaságát, a bűvész szónoki fogá- az uri népet a népnek kiszolgáltatni.
badelőadást, felolvasást tartottak, szavalinasának, de meggondolja magát, visszakéri a sait, a figyelem elterelését vagy gyöngitését.
tak stb. A mult évben is elég sok pályaA
chronophotographia
ugy
mutatja
az
egyKit
nem
ejtenek
kétségbe
a
mostani
munmadarat és senki sem veszi észre, hogy az
inas döglött madarat adott az eleven helyett. szerű tényeket, ahogy vannak és nem ahogy kás és cselédbérek? Hát az általános drága- tételt tűztek ki; amelyekre mindig akadt
Épp oly kevéssé vesszük észre, ha a bűvész a ami félrevezetett szemünknek mutatkoznak.
ság? — 12 esztendős leányka 5 frt havi bért pályázó. A kör vagyona 150 korona. A
kezét egy másod perezre, mintegy csak törté
Incroyable. kér. Ha nem adják, nem alkusznak. Tovább Kiránduló Egyesületnek 45 rendes tagja
t

.

.
volt. A mult tanévben egy uagyobb kirándulást rendeztek udvarhely—segesvár—
brassói útiránnyal, amelyen 21 tanuló vett
részt két tanár vezetésével. A költségekhez az egyesület 90 koronával járult hozzá.
Az egyesületnek közel 4000 korona vagyona van.
A tanári testületben nagyobb változások nem voltak a mult évben. — A
Brassóba áthelyezett Balog József hittanár
helyébe Szabó Jánost nevezte ki a fótanhatóság. A tanárok közül többen felolvasásaikkal közreműködtek a közműveltség emelésén. Négyen pedig felkérésre a
csíkszeredai zászlóalj altisztjei számára tartottak előadásokat a történelemből, földrajzból, számtanból és természettanból.
A tanulók több iskolai ünnepélyt rendeztek, amelyeken nagy sikereket aratott
az ének és zenekar. Vallás-erkölcsi tekintetben az ifjúság nem esik kifogás alá.
A mult év folyamán súlyosabb fegyelmi
eset csak egy fordult elő. Az egészségi
-állapot nem volt valami kedvező, mivel
a vörheny és a kanyaró járványosán lépett fel. Haláleset egy fordult elő.
Az intézet áthelyezésének ügye még
mindig nincs eldőlve. A miniszter döntéséből, illetőleg anyagi támogatásától függ
most már az áthelyezés ügye.
A beirt tanulók száma 363, a vizsgázottaké 347 volt. Két és több tárgyból
9°/i>, egy tárgyból 14> bukott, ami — tekintve, hogy utóbbiak s a két tárgyból
bukottak közül sokan javítóvizsgán átmehetnek — elég szép eredménynek mondható. A bukottak nagyobb százaléka a
felsőbb osztályokban van.
A mult tanévben is számos jó tanulónak, részben vagy egészben, tandíjmentességet adott a főtanhatóság. Elengedett összesen 2616 korona tandijat
Tiz növendéknek kisebb-nagyobb ösztöndija volt. Az internátusi segély-alapból
15 tanuló 248 kor., a vármegyei lóbeszerzési huszár-alapból 11 tanuló 600 kokorona segélyt kapott. Az erdélyi róm.
kath. tanulmányi nlaphfll járrt «0 knrnqăn
könyvjutalmat osztottak ki. Könyvjutalmat
küldött a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter is. A Székely-Egyesület 40, Koncz
István csiktusnádi plébános 10, Gecző
Béla törvényszéki biró 10, Blénessy Alajos 10 koronát küldöttek a tanulók jutalmazására.
Ezután a szeminárium és intárnátus
ügyei vannak ismertetve, végül pedig
a jövő iskolai évre leendő felvételekre,
javitó vizsgák idejére stb. szóló utasítások vannak.
— c.
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Végül még megemlitem, hogy a lelkes hangulatot még fokozta püspök urunk
kinevezési okirata, aki az újmisést Baróthra segédlelkésznek nevezte ki.
Istentől kegyelmet és erőt esdünk
számára, hogy nehéz, de magasztos pályáján, amelyre hivatása és szivének vágya
vonzotta, sok öröme legyen s jóravaló
törekvéseit koronázza mindig siker.
c.

— Konkurzus Gyulafehérvárt. Az gonosz emberek, képmutatásukkal, könyörtelenséidei konkurzusou a csiksomlyói róm. kath. gükkel és gvülöletességiikkel szolgálni vélnek."
főgimnázium négy végzett növendékét: Jakab A hogy a uő karakter volt. hogy külső sulyedése
initsem változtatott veleszületett müveit lelkületén,
Sándort. Kopatz Albertet, Szopos Andrást és jellemén, igazságérzetén, azt bebizonyította akkor,
Wéger Lajost vették fel n teologiára.
midőn már mint elzülött leány egy jó házassággal
— Taneztanfolyam városunkban. javíthatott, volna sorsán, s inidőn bevallotta a
Edelényi Vilmos okleveles tánczmesler 0 heti miatta nejétől válni készülő embernek, hogy „sok
táneztanitási tanfolyamot mit a tekintve, hogy le Ilié voltam már, valamennyié, kik birni akartak,
s reudelkeztek annyi aprópénzzel, hogy szerelmeilyeu tanítás évenkint csak egyszer van s inár met megszerezhessék . . " és ezeu őszinte valtöbb mint másfél éve, hogy táncmester váro- lomásával, mert hazudni nem tudott, elvesztette őt,
sunkban nem volt, ajánljuk a nagy közönség -z megtudva tőle .1 valót, didiében mindent tör.
KÜLÖNFÉLÉK.
zúz a lakásban. 1 le „ürjüngésével és szitkozódáfigyelmébe.
— Esküvő Knrila Bélit kir. jariisbiróvu I — ii-ja TÍMIL'U — azt bizonyította, liogy A
— Vasúti szerencsétlenség. Simon sa
3ági jegyző f. hó 6-á,i tartotta esküvőjét Jakab Mihály csiktaploczai szobafestőt folyó lió D-én ist csak tui-atember, amolyan európai átlagalak. s
liogy
az ő tiliszterszemci sem tudnak a külliatások
Iréokével.
délután a Nagyerdőre vívó ut átjárójánál a
át a dtdgok mélyébe hatolni. Hiinösségeiii
— Áthelyezés A kereskedelemügyi vonat elütötte s azonnal szörnyet halt Állító- talán
mögött a szerencsétlenség rémesen fönséges alakja
miniszter Hajós Károly állnmépilészeti főméráll . . I l e n csak a bűnt látta . * ! * S midőn
nököt saját kérelmére Sátoralja-l'jhelyre he- lag szándékosan ugrott n vonat elé.
szelleme, ritka llői( bája. tinóin lelkülete és
lyezte át.
— Furcsaságok. iBeküldetett.) Szinte később
uiigy műveltsége ismét kiemelte a posványból, egy
— Értekezlet. A csíki állami és áll. megmagyarázhatatlan, hogy'mirevaló itt Csík- dúsgazdag gról* mitressne-e lett. ismét csak bátor
segélyezeit községi iskolai tanitók folyó hó szeredában a borbély üzletekben a magyar szinte íérlias föllépésének köszönhette, hogy egy
-l-én Csíkszeredában tartott értekezletükből telhivás mellé német is, hiszen nálunk egyet- áruló névtelen levél után, melyben egy jóakarója
Apponyi Albert gróf közoktatási miniszterhez len uri ember sem létezik, ki magyarul ne tudtára adja u grófnak, hogy Tímeának mással is
a tanitók fizetésrendezése és jogviszonyairól
an viszonya, s ö mindent őszintén bevall, az öreg
szóló s a magyar nemzeti állam kiépítését tudna olvasni. Ilyen magyar német felhívások ;róf ezzel végzi szavait : -Xe beszéljünk többet
czélzó Udviis törvények megalkotása alkalmá- bezzeg nincsenek más magyarországi német erről, minden u régiben marad." Es a gróf hűséból Üdvözlő és kiiszöuő feliratot küldöttek. varosokban. Kérjük a német felhívást eltávo- ges támassza marad betegségben is lassú elhervaKelili Hevek megbeszélése után a nyugalma- lítani, hogy ne legyünk kénytelenek jövö szá- dásakor sem hagyja el, valamint egy másik plátói
zott tanfelügyelőiül óhajtottak volna clhucsuzui, munkban a német felhívást kifüggesztők ne- júliurátja sem : s ez végtelenül jól eshetett neki :
azonban betegségére való tekintettel szemé.úgy félt a hosszú, borzalmas éjtől, a megsemmilyesen nem tehetvén, ezúton vesznek bucsiit veit a nagy közönség tudomására hozni. — süléstől. a komnr Nirvánától. Meghalni bórzasztó !
szeretett tanfelügyelőjüktől, kihez Iá évi egyült- Tusnád-fürdőn jártam, igen tisztelt szerkesztő Holtnak leuui szép. ilc meghalni rémes !- És élete
munkálkodás alatt a szeretet és tisztelet fiizte ur, és láttam az intézők neveinek németre mégsem volt elveszett, nem volt céltalan, mert e
s a kinek egyéb hasznos munkássága melleit való átfordítása mellett német falragaszokat. könyvének közrebocsátásával hálára kötelezte maga
a gyors és puntns tanügyi adminislráció meg- Vájjon azok inire jók?
Bartha István. iránt, a gondolkodó emberiséget. Mert hasznát fogja
teremtését elvitatni nem lehet. Kívánjuk, hogy
látni aki elolvassa : ha végig olvasva leteszi bátran
— Orvosi körökben. -Már rég ismeri mondhatja, liogy gyarapilotta tapasztalatait, elllbera nyugalom éveit boldogul és megelégedetten
tölthesse. Azután az uj tanfelügyelőnél tiszte tény, hogy a Kerencz József keserűvíz vala- ösmerctét. I lkulhat belőle mindenki, érdekes tanullegtek. a bol László Péler elnök a tanitók mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása mány lehet orvosnak, pszychologusuak. mfivésznek
érzelmeit tolmácsolva, örömét fejezte ki. hogy és említésre méltó kellemes izénél fogva, már egyaránt. Xök fértínk cgyaiánt kell hogy olvassák,
» vármegye szülöttét, a főgimnázium képzett,
s eléggé sajnos, liogy lcáuykezéhe nem adhat/i,
munkás tanárát érte a kitüntetés, kinek ismert kis adagban is tetemesen felülmúlja Kérjünk sajnos mondom, inert talán az tanulhatna belőle
leereszkei'ó barátságos modora és lelkes nemes határozottan Kerencz József keserüvizet
legtöbbet. Annyira bizonyos, liogy irodalmunk inert
érzülete előre is garanciát nyújt, hogy a taní— „Egy tévedt nő naplójából." Ér- átültetésével mert magas színvonalon álló könyv,
tóknak igazi pártfogójuk, de egyúttal tettre dekes és mindenekfölött tanulságos könyv került a melynek nem utolsó, erénye hogy elejétől végig
hívó lelkesült vezére lesz. Az uj tanfelügyelő a pilH'l.i ('inii' Egy tévedt in'i naplója. Átdolgozta a legnagyobb mértékben köti le az olvasó- teljes
megköszönve az üdvözlést, biztosította a taní- T-s kiudta liölmie Margit. forditotta Srllri Kmil. rigyelmét. feszült érdeklődését.
tókat jóindulatáról, kijelentvén, hogy szigorú, Igaz. ii dolog nem magyar rildön történik. de oly
katonás rendet kíván, de igazságos eljárás eseinények /IIJlan.ik )'• linilH'. ;i/.
könyv oly
fogja vezérelni. Pár pereznyi időzés után kel- dolgot tárgyal, im-ly aktuális mimlig és iiiíuiletLliol,
KÖZGAZDASÁG.
lemes benyomással távoztak a tanitók.
főként pedig nálunk, hol
sajnos
oly nagyon
A
-Hermea*
Magyar Általános Váltó
élénk
n
leanylelkek
vásárja,
mint
tán
sehol
a
mii— Elmentek a honvedek. A városunkban állomásozó honvédzászlóalj f. hó ü-iin velt világon. A kiinyv rinir ugyan m-m sokat mond. üzlet RebBvenytaraaság, Budapest, heti
indult el Marosvásárhelyre; a hol összponto- de aki végigolvassa, kcllriiirsi-n fog csalódni. Aki jelentése a töeedeforgalomrol éaapénipiaorol.
pornogratikus, vagy csak pikáns tartalmat vár, az
- ' • " nv"lirlntnt tn't
.
iV'livtrlieti; ellenben aki igazán megBudapest, 1907. julius 4.
— AB erdélyi róm. kath.*' tanító nyugodtan
akarja li.-mrrii i egy sárba süppedt, de jobb sorsra
egyesületek szövetsége évi közgyűlését érdemes leány Iclkikiizdchncit, fnkról-lukrn siilyeA tőzsde nz i'lmult héten meglehetőseirttriet1907. juliu-i hó 16 áii (kedden) Csiksomlyőn. désének történetét, uz olvassa el rigyelenunel, inert telenül folyt le. miután semmiféle mozzanat sem
a tanítóképző gyakorló iskolában fogja meg- a tanulságok érdekes sorozatát lógja azokból le- fordult elő, molv a tőzsdét érdemeiig befolyávolna.
tartani. Az évi közgyűlést megelőzi a jelzett szűrhetni. Egy gyógyszerésznek, teliál a müveit solta Az
Osztrák-Magyar Kank kamatlábának 1 / s
való t'értiuunk leánya jegyzi löl a
helyen a népiskolai tantervet részletesen fel- középosztályból
könyvben erköb-si sülyedésének fázisait, röviil, százalékkal történt felemelése a tőzsde szilárdabb
dolgozó bizottság értekezlete, mely 14 én d. u. ile sokat hányatott életének minden mozzanatát, s irányzatának kifejlődését megakasztotta, azonban
3 ómkor veszi kezdetét és tárgyalásait 15-én halála előtt örökül hagyja egy gyermekkori bni-át- lényegesei)!) hutást nem gyakorolt, eltekintve uzon <
folytatja és befejezi. A bizottsági tárgyalásban nőjének. Itölime Margit ii-öm'íuek, ki eléggé szeren- csekélyebb visszaeséstől, rmely nyomban a kainatfelemelése után a 4 százalékos magyar koelőadók: Antal János, Bálint József. Rene csésen. nem faragott belőle regényt, amint azt he- lábh
sok más. kevésblié linóin érzékit iró ettet rouajáradék árfolyamában beállott.
Sándor, Búzás János, (iái Imre, (iái Sándor, lyette
Szembetűnő nz Osztrák-magyar Államvasút
volna, hanem, eltekintve egy-két sikamlós részlet
Gyurcsovecz Károly, Józsa Sándor, Szabó Ist- kihagyásától, s a nevek elváltoztatásától. uz egész résvények árlianyatlása. melyet egy az osztrák
ván. A bizottság tagjai szállást és ellátást az naplót teljességben rendezte sajtó alá. Napló alakú kormány részéről beruházásokat illetőleg kibocsáinternátusban nyernek. A közgyűlés tárgyso- túljegyzéseit Time — e nevet adta Hülime a nőnek — tani] ú rendelettel hoznak összefüggésbe. Az eladáPrimicia.
rozata: I. 16-án fél 8 órakor Veni Sanctc a gyermekkoránál kezdi, élete azon pontjától. mely sok ezen rész .'ényukben főleg a contre mi ne részéE hó 7-én lélekemelő ténykedésnek szentferencrendiek templomában. 2. Elnöki a leglöbb gyermekre, különösen leánygyermekre ről eszközöltettek és a visszament árfolyamoknál
volt színhelye a csiktaplocai templom. megnyitó. 3. A mult gyűlés jegyzőkönyvére végzetessé válliatik. Amikor tiidövészhcu meghalt jó kezek részén'ií vásárlások történtek azon indokolás alapján, liogy a beruházások az allamositás
Ekkor mutatta be ugyanis első szent mise- vonatkozó főpásztor! leirat előterjesztése. 4. édes anyját utolsó útjára kisérték, ő ahelyett, liogy esetén aiuugy is megtérítendők volnának éa eunélzsémbelődö, de javát akaró nagynénje oláldozatát a Mindenhatónak Botár Gáspár A választmány jelentése a Szövetség ügyei- mindig
talmába kelült volna, künnyiivérii. ingatag, csapodá fogva a társaságra nézve uagyobb hátrányt nem
újmisés pap, a csiksomlyói gimnázium- ről. 5. Hitvallásos népiskoláink iövóje. Klőadja atyja gondjaiban maradt. hol miu- tiz esztendős képeznek.
A magyar ruggyantnáru gyár uj részvényei
nak volt növendéke. Paptársai, rokonai Gyurcsovecz Károly udvarhelyszenttamási ta- korában ledér szinésznök társasága közepett pezsés barátai közül számosan jelentek meg nító. G. A falusi népiskolák reális életre szük- güiuániorbnu úszotl atyja házában. Annak segédje e hét folyamán kerülnek kibocsátásra K. 350*— árlolvamon
tekintettel ezen vállalatnak nagyon
az első misén, hogy imádságukkal kegyel- séges nevelésének fontossága, módja és jelen- usábitotta el. lolhasznnlva a még csak tizennégy ki elégi tő és
üzletmenetére, az uj részvények átvétele
eszteudős gyei-uickleany tapasztalatlanságát, s ' a
met esdjenek az újmisésre.
beavatottak véleménye szerint — nagyon ajánlegi akadályai. Klóadja Péter Sándor csikvár- kinek ő később, mint tapasztalt nő, maga is szemére
Az ünnepélyes szent mise 10 órakor dotfalvi tanító. 7. A népiskolai fegyelmezés. lobbautotta, hogy: „Maga semmirekellő, maga . . latosnak mutatkozik.
A péuzpiacz helyzete külföldön valamivel
vette kezdetét. Az evangelium után Erőss Előadó: Ágoston József gyergyócsomafalvi gaz . . mennyire alapos oka volna előttem csöndbarátságosabb színezetet kezd Ölteni és nem tartJózsef tanár lépett a szószékre és igazi tanitó. 8. Indítványok, melyek a gyűlés napja ben, lesütött szemmel állani. Igen, ha palányi tisz- ják
kizártnak, liogy az Angol Bank és a Deutsche
meggyőződésből fakadó szép szavakkal előtt 8 nappal az elnökségnek bejelendók. '.). tességérzet, becsület lakoznék sivár feketií lelkében, Ueichsbank a közeljözőben kamatláb-mérséklésre
a told alá kellene sülyednie szégyenében. Eu számol
rajzolta meg egy jó, lélek szerinti papnak Tisztújítás. Imets F. Jákú, apát, kanonok, adhatok Isten és emberek előtt mindenről, amit vé- fogja magát elhatározni. Nálunk egyelőre még nem
az alakját. Krisztusnak igazi utódját. Az a Szövetség elnöke. Szász Károly, a Szö- tettem. Amit tettem, maganimul cselekedtem, sen- állott be könnyebbiilés. de remélhető, liogy az
újmisés manuduktora Kőrösy Géza csik- vetség főjegyzője.
kinek véle nem ártottam, senkinek legbecsesebb internacionális pénzpiacz helyzetének javulásával
javát, eiényét, becsületét nem raboltam el. s az itt is fog kedvezőbb hangulat beállaui.
taplocai plébános volt, aki nemcsak most
A lefolyt hét legnevezetesebb ártoly ara válto— Székely naptár. Bartha Balázs dési én lelkemen nem szárad egy virágúban megtört
első miséjén volt az újmisés vezetője,
emberélet. _S midőn tizenöt esztendős korában anya zásai a következők voltak.
p.
U.
fogalmazó
e
címmel
naptárt
adott
ki,
hanem eddig is nagyon sok a papi életre
JHÍB* ?T. J«1Im4.
melynek jövedelmét felerészben a vármegyei lesz, útját szegik javulásának ; elrabolják tőle azt,
vonatkozó bölcs tanácscsal vezetgette, irá- árvaház javára szánta. Felhívjuk olvasóink és amiért neki élűi. tisztességesen élni. küzdeni, cél- 4°/Ü magyar koronujáradék
93*60 93*10
nyitotta. Paptársai közül még Bálinth La- a hirdető közönség figyelmét e naptárra ; mely irányos lett volna: a gyermekét vették cl tőle, Magyar hitelrészvény
.
752*— 760*—
csak
azért,
inert
n
társadalom,
n
világ
előtt
rejteni
Salgótarjáni kőszénbánya részvény 584"— 57B*—
jos, Anda Géza, Szabó János és a csíki mintegy 10.000 példányban jelenik meg s így
kell a blint. Mert a világ nein tértit, hanem a uőt Adria tengerhajózási részvény .
410'- - 418'—
papnövendékek majdnem teljes számban hirdetésekre kiválóan alkalmai).
itéli el; n büut nem a csábítónak, hanem az el- Osztrák-magyar államvasút részvény liliti'— 655.—
segédkeztek a misénél.
— Ssentgyakorlat. A papok részére csábítottunk rója lel, mert hiszen: „a férliaktól
Az áldás kiosztása után véget ért az az idei szentgyakorlat folyó hó 9-én vette kez- nem vesznek mindent oly szigoruau.* S ezek után,
isteni tisztelet s a vendégek lakomához detét és 13-án végződik. A szentgyakorlatot, midőn egy lelkészhez adják javítóba, hol is. saját
szavai szerint: „minden erejükből javítani akarnak
ültek. Az első felköszöntőt Botár Gáspár — amelyen mintegy hetvenen vesznek részt — rajta,- a durva lelkületű lelkészné házában. — aki £ Egy jó családból való flnv ki ^
újmisés mondotta, aki szép szavakkal P. Gulyás Jezsuita atya vezeti. A tanitók és „isten nevében* vágja szájon a cselédeit, hogy £ legalább 2—3 gimnáziumot £
emlékezett meg az ő lelkiatyjáról, püspök tanárok részere 16-án kezdődik a szent gya- megered uz orruk vére, s aki oly istentelenül károm- A végzett és 14 évét betöltötte A
kodik, átkozódik, — még a keresztény hitbe veurunkról, aki felszentelése alkalmával fiává korlat.
— Beiratkozások. A csiksomlyói róm. tett minden bizodalniábau is Tmegingatják, megfogadta. ígérte, hogy igyekezni fog, amenyutaltatják vele nem csáb az l r szolgáit, lianemnyire lehetséges lesz, az ő nyomdokain kath. főgimnázium elBÖ bárom osztályába a magában a Tereintőben is kételkedik, midőn azt
haladni. Pál Gábor igazgató az újmisést, beiratkozások véget értek. Egyik osztályba mondd : kNeiu. inkább nem hiszek semmiféle isteuben,
Bálinth Lajos az ünnepi szónokot, Kő- sem jelentkezett annyi tanuló felvételre, hogy mint a l)aub és társai istenében. A milyen az iu-,
rösy Géza az örömszülőket stb. köszön- jövőre parallel-osztály beállítása szükséges olyan & szolga — mondják. És viszont. Nos 1
Milyen úr lehet az, a kinek e képuintató, szívtelen, jj* felvétetik nyomdánkban. J
volna.
tötte fel.
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Pályázati hirdetmény.
Csikvánnegye törvényhatósági bi
zottságának 3455—006. számú határozatával Csikszentsimon székhelylyel újjászervezett oltmenti körorvosi állásra,
melyhez Tusnád, Csík verebes, Csatóezeg, Csikszentsimon, Csikszentimre és
Csiksentkirály községek tartoznak, pályázatot hirdetek s felhívom mindazo
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják,
hogy u 1881. évi I. t.-cz. 9., illetve az
1876. évi XIV. t czikk 143. § ában eiö
irt minősítést igazoló okmányokkal fel
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó
évi jalius hó 30-áig adják be. Ezen
hatáidó után érkező kérések figyelembe
nem vétetnek.
J a v a d a l m a z á s : 1560 korona
évi fizetés, 180 korona lakáspénz, 180
korona, utazási átalány, a megválasztandó körorvos és a községek között
egyezségileg megállapítandó látogatási
dijak.
A megválasztandó körorvos a szegény betegeket ingyen tartozik gyógykezelni.
A választás napjától számított 15
nap alatt a megválasztott orvosi állását
köteles elfoglalni.
A kászonalesiki járás főszolgabója:
Csikszentmárton, 1907. junius 24.
Bartalis Ágost,

Pályázati hirdetmény.
Csikvármegye törvényhatósági bizottságának 3455—906. számú véghatározatával újjászervezett csikszentmártoni
körorvosi állásra, — melyhez Csikmenaság, Csikozentgyörgy-Bánkfalva, Csikszentmárton, Csikosekefalva, Kozmás és
Lázárfalva községek tartoznak, — pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják,
hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9., illetve az
1876. évi XIV. t. cz. 143. §-ában elő
irt minősítést igazoló okmányokkal fölszerelt pályázati kéréseiket folyó évi
juiius hó 30-áig hozzám adják be. Határidő után érkező kérések figyelembe
nem vétetnek.
J a v a d a l . n a z á s : évi 1620 korona fizetés, 240 kor. lakáspénz, 180
korona utazási átalány, a megválasztandó körorvos és a községek között
egyezségileg 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.
CsikHzentmárton, 1907. junius 24
Bartalis Ágoston,
5421—907. ügyszám v. t.

Hirdetmény.

L A P O K
Sz. 1605-907.

Árlejtési hirdetmény.
Gyergyóditró község elöljárósága
közhírré teszi, hogy a község központján, az uj templom térből e célra ki
szakított helyen építendő róm. kath.
községi elemi iskola építését, verseny
tárgyalás utján, a szóbeli árverés mellőzésével a községi képviselőtestületnek folyó hó 17-én tartott gyűlésén
hozott határozata folytán kiadja.
Vállalkozni óhajtók felhivatnak,
hogy ajánló leveleiket a 44903 kor.
88 flll. kikiáltási árnak megfelelő 10
szálakos bánatpénzzel, vagy óvadékképes értékpapírokkal felszerelve, — mely
ben a vállalati összeg számmal és szóval, valamint az is kiírandó, hogy a
feltételi pontokat, költségvetést és tervet ismerik és azoknak magukat alávetik, — 1907. julius hó 15-én déli
12 óráig a községi birónuk adják be.

A beadás ideje iktatandó s a borítékra
rávezetendő. A jelzett időn tul beadott
ajánlatok nem fogadtatnak el; annál is
inkább, mivel ugyanaz nap délután 3
órakor a versenytárgyalás meg fog tartatni.
A költségvetésés, terv és feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői
irodában megtekinthetők.
Ditró, 1907. junius 20.
Az e l ö l j á r ó s á g :

C8iky Imre,

Zathureczky Bálint,

bíró.

(2—3)

kOzségi jegyzi.

KERESTETIK
egy jó forgalmú üzletbe egy
KAUCIÓKÉPES Ü Z L E T V E Z E T Ő
esetleg az üzlet át is vehető.
Hol? — Megtudható e lap kiadóhivatalában.
1-4
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• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tirului tir liter riita u oruigtt m tir. kémiai liléiét éi ?esrtaiérltti állomás eltoitat sitriil:
Kénsavas káliumból
Chlor káliumból
Chlor nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Ketted szénsavas mészből
Ketted szénsavas vasélecsből
Tlmföldból
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek összege
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya 16* C-nil

0-0283 grammot
0-0239

OfltU
Maros-Vásárhely sz. kir. város ta2-17(10
nácsa közhírré teszi, hogy a vallás- és
1-6517
„
0-040(1
közoktatásügyi in. kir. miniszter ur
OOOUG
,.
ő exellentiájának 54372—907. rendele00700
Faeladási hirdetmény.
nyomokat.
tével Maros-Vásárhelyen felállítani en4'01'Jö gramm
34-0
•7834
Karcfalva közbirtokossága eladja nyilt gedélyezett községi felső kereske1-004
árverésen a földmivelésügyi miniszter ur delmi iskola első osztálya f. 1907.
99796—906. számú rendeletével megadott en- évi szeptember h ó 1-én megnyílik,
Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent Láasló forrás*
gedély alapján a csikmadarasi II rész .Kis- illetőleg abban a tanítás a jelzett idővize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényea és földes sókbérez" és „Kisiványos" fenyves erdőrész össze- ben kezdetét veszi.
ban való gazdagságinál fogva kiváló jó batásn a légzS, emésztő és bngyelvásen mintegy 6248 kat. holdon tövön álló és
lasztó ntak és szervek, mindennemű horotos báutalmai ellen.
Beiratási díj 10 korona és az évi
kihasználásra alkalmas összes fát, melynek
Tas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármitéle eredetit
fenyll haszonfu tömege részletesfelvétel alap- tandíj 100 korona.
vérszegénység ellen és alkoti, valamint felISdési gyengeségeknél.
ján, kéreg nélklil a termelési, szállítási apaAz intézet mellé jövő 1908—9. tanGazdag szénsartaitalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, jiviz
dékok és a hibás fák és fűrészekre eső mére- évben internátus fog létesíttetni.
tartósságát, Összetételének állandóságát, másrészfr-batá anyagainak a szervetek levonásával 92549 köbméterre van becsülve,
^zrt tttat valO TelübTgoztatását biztosítja.
Az iskola megnyitására, illetve az
azon megjegyzéssel, hogy a kikiáltási ár kiTisztán, borral vagy gySmölcslével a „Szent László forrás" vize
számításánál a bükk, valamint fenyő tűzifa ée intézetbe való felvételre vonatkozó kérkellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való menkéreg értéke figyelmen kivül hagyatott.
désekre addig is, mig az igazgatói áltessége tolytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Az eladás céljából folyó évi julius hó lás betöltetnék, a városi tanács ad felKapható a „Szeut László forrás" vize kezelőségénél:
18-lk napján d. e. 10 órakor Karcfalva köz- világosítást.
ség házánál zárt írásbeli ajánlatok tárgyaláMaros-Vásárhely
sz.
kir.
város
tasával egybekötött nyilvános szóbeli árverés,
Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
nácsának 1907. évi junius hó 25-én
vagyis versenytárgyalás fog megtartatni.
U. p. Kásionujfalu; vasúti állomás: Caiktusnád ét Kézdlvásárhaly.
tartott
üléséből.
Dr.
Bernády
György
8.
k.
Kikiáltási ár egészben véve 555300 korona, azaz ötszázötvenötezer háromszáz korona. 2 - 2
polgármester.
Kihasználási időtartama az erdő átadásától számított (10) tiz év.
Szóbeli árverés megkezdése előtt az árverési bizottság elnökéhez zárt írásbeli aján
latok is benyújthatók.
írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű
bélyeggel és a kikiáltási ár lO'/o-át tevő bánatpénznek, illetőleg óvadékképes értékpapírokKÖNYV- ÉS PAPÍRKERESKEDÉS.
NAGY NYOMTATVÁNYRAKTÁR.
KONYVNYOMDA.
nak, a csíkszeredai m. kir. adóhivatal pénztárába történt letétbe helyezéséről szóló nyugtával; az írásbeli ajánlatokban a megajánlott
vételár számjegyzékben és betűkben is kimutatandó.
I
írásbeli ajánlatokban kinyilatkoztatandó,
hogy ajánlattevő az árverési általános feltételek szerint vétetik számításba, illetve fogadAjánlja dúsan felszerelt könyvnyomdáját, hol mindennemű társadalmi, keresketatik el s ebben az ajánlattevő feltétlenül megnyugodni tartozik.
delmi és ipari célokra szükséges nyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű
Bánatpénzzel el nem látott ajánlatok
müveket, folyóiratokat, lapokat, árjegyzékeket; továbbá esküvői és báli meghívókat,
figyelembe nem vétetnek.
Utóajánlatok vagy későn érkezett njáneljegyzési kártyákat stb. Ízléses kivitelben s lehető legjutányosabb árban készit.
latok nem fogadtatnak el.
Jól berendezett könyv- és papírkereskedés, hol olcsó áron Szerezhetők be minA fatömeg kikiáltási áron alól eladatni
nem fog.
dennemű imakönyvek s a könyvpiacon megjelenő bármely irodalmi müvek. Nagy
Az erdőre vonatkozó részletes térrajz éB
raktár a legszebb kivitelű képes levelező lapokból és üdvözlő kártyákból. Mindenbecslési kimutatás, valamint az általános árverési és részletes szerződési feltételek a m.
nemű
irodai és iskolai felszerelések, úgymint: tankönyvek, rajztáblák és füzetek,
kir. járási erdőgondnokság irodájában Csíkszeredában és Karcfalván a község házánál megfestékek, vonalzók, hangszerek; fekete és szines tinták, tintatartók a legegyszetekinthetők.
rűbbtől a legdíszesebb kivitelig; ostyák, szines zsinorok stb. — NyomtatványrakKelt Karcfalván, 1907. évi junius 3-án.
tárában készletben tart mindennemű közigazgatási, községi és egyházi, iskolai és
Mihály Mátyás,
Mihály István,
3—8

lúszolgabiró.

ír

QiBA J0I3IF, CSIKSZ

birt. jegyző.

bírt. elnOk.

K o » a István,
k.-biró.

LOrinoi István,
6—5

pénztájuiok.

2 drb. vadász-kutya, o O O O O
drb. vadász-fegyver (i6-« 2 CIITK
1 drb. kerékpár O O O O O O
o°o OLCSÓ ÁRON ELADÓ. 0 ° o
1

=
Értekem!
tehet
=
TVTWITIAT SA&dLor végrehajtónál.

ügyvédi nyomtatványokat, postakönyveket, a legjobb papiron, ivenként és bekötve.
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. — Előfizetési á r a : egész évre nyolc
korona, félévre négy korona, negyedévre két korona, egyes szám ára husz fillér.

Juilns 3.
741—907 mj. 83.

Hirdetmény.
Csikvánnegye magánjavainak kezelésére vonatkozó alapszabály 6. és 14.
§-ai alapján felhivom mindazokat, kik
a Lóbeszerzési és Ruházati alapból folyó
évben kiosztandó alább felsorolt ösztöndíjak és segélypénzeket elnyerni óhajt
ják, hogy eziránti kérvényeiket hozzám
tolyó évi julius hó 31 éig adják be,
mert a későbben érkezó folyamodványok nem fognak figyelembe vétetni s
hivatalból vissza fognak utasittutni.
Kiosztásra kerül:

A) A lóbeszerzési alapból.

C S Í K I

Van szerencsém a - mélyen tisztelt
közönségnek szíves tudomására hozni,
hogy folyó hó 12-én a Vigadó-szálloda
nagy termében hat heti idóturtamra egy

elite táncztanfolyamot

"\faii szerencsém a n. é. közönség b. tudo* mására hozni, hogy a mat modern kornak megfelelő és kényelmesen berendezett

olcsó árssámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

FÉNYKÉPÉSZETI É S * * *
FESTÉSZETI MŰTERMET

A KIADÓHIVATALBAN.

nyitottam Polorzky Pál kereskedő ur udvarán (Nagy Gyula kereskedésével áiellen).
Mütermembeu az itt eddig nem készített
legmOvésziesebb képek készülnek. úgymint
fényes, platináit többféle seinea, továbbá
aelyem ée bársonyra (szjuiéu többféle
szinbeo), porcellánra stb. Eh a már meglevő legkisebb régi képekről életnagyságig
brómesúst és olajban nagyitok. Felvételeket borult időben is eszkö/,lök reggel
9 órától délután 0 óráig. — És mindezt
oly művészies kivitelben, hogy a legmagasabb íniiértő igényeknek is megfelel. —
Felvételek eszközlése végett kívánatra vidékre is kirándulok. Kereskedők részére
szállítok táj képes levelező lapokat s hozzá
a szükséges felvételeket is eszközlöm. —
A mélyen tisztelt kö- kiváló tisztelettel:
zönség szives pártfo- G y u | a i FertfQC.
gasut korve, vagyok
*
7-10
fenyképéss.

nyitok, hol az összes modern és szulontánezokat fogom tuuitnni.
Külön órákon a Qentri bosztont házaknál is tanítom egyes vagy kisebb
csoportokban.
Tandíj hat heti időre 20 korona.
Felnőtteknek a Gentri-boszton tanítási
diját 2 koronában állapítom meg.
Beiratkozni lehet Szvobodn József
könyvkereskedésében.
A mélyen tisztelt közönség becses
pártfogását kérve, vagyok tisztelettel:
S4«léayi Yiisee
okleveles tánezmester.

Faárverési hirdetmény.
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Képkeretek

%

ILLATSZER- és PIPÍREKERISK1DÉST

t s - a a / u - l ó
felvétetik, e s e t l e g azonnal

Rösler és Gáborfióküzlet vaskereskedésében
S í é k e l y - K e r eaa t t u r o n .

9"
9»
9"

Felfele

T I I M O H , Cnlknxereda
illatszer- én piperekeresketlő. —
10-10

g ,

S

naponta friss töltésben k a p h a t ó :

Niszel Lőiincz
=

és Testvére =
kereskedésében
= Csiksaeredában. —
6-52

10"
10"
10«
10«
10°'

nagy

választékait

íigFelaifeet
00
N

ECÉSZ

ÉPÜLETEKNEK

O

ÜVEGEZÉSÉT,

bármily fujt a és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
megteknteni 11 m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebbnél szebb és minden K É P K E R E T E K E T m ' e l ó u a z t m á s u t t el"
igényeket kielégítő
készíttetné, amit olcsón és gyursnn állítok elő. - - Továbbá ajánlom küküllómenti boraimat és
likőreimet, a legfinomabb teát és tearumot, amiket szintén szolid
árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből.
— Teljes tisztelettel: -------- —«

,_ 2S

Özv. KARDA LAJOSNÉ.

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

és

pontos

kiszolgálás!

MENETREND.
Tvszsz.

Szv.

Vv
8712

8774

I—III.
9°u
2«>°

I—III.
916

I —III-

7»i
8»

2<5>u

(>•'

ií o

957
10"°

4"
4"

12"

Szv.

Tvszsz.

Vv.

8864

8812

i—III. T i - m .
900
915
2««

10«
11«»
!,6T

190a
12»

2.
12
12"

1»
]B0
21H
2>e
2"
2«*

8°*
3«

3"

Szv. 1 Vv.

Szv. [ Szv.

8705! 8711! 8701:8703

ind. Bpest k. pu. i.N'vár) át érk.
Bpest k. pu. (Arad) át
Kolozsvár (117.)
., Predeal 111T- »
érk. Brassó
ind.
„ Brassó (Uti, I17.i
érk.
érk Sepsiszentgyörgy (114) ind.
ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk.
érk. Kovászpa
ind.
ind. Kovászna
érk.
érk. Kézdivásárhely
ind.

I—III.

W

ind. Bpest k. pu. (Nvár.) át érk" Bpest k. pu. (Arad) át
Kolozsvár (113)
G»
ŢOI) „ Brassó (113)
Sepsiszentgyörgy (113) érk.
5"°
Tusnádfiirdö
G"

32»

7"

B"

gu

1"

Vissza.
I — 111; I 111 i I — 111 I III
7" 6"
U"

70«

94»

goo

S*s 11"
ő' 1)0«
4.0 10"

3»
3«

8a>

2«o
705 12"
6 " 12"°

6"
450
415
2"

Vissza.
S.-szentgyörgy—Gyimes—Palánca.Vv. TnniJ
Szv. Szv.

8804

12"
12"
1«

7"
8"

5«.
C"
ü"

11"
11«

Érvényes 1907. május 1-tól.

Brassó Kézdivásárhely.

8704

Oda.

megfelelő iskolai képzettséggel

Y l z

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválasztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre.
Klv-.illnlom

EL ADÖ

Két jó házból való flu

—

A koseaség

Oda.

mindennemű kozmetikai cikkeket.
Vidéki megrendelések pontosan és
azonnal eszközöltetnek. Utánvéttel
vagy * pénz előleges beküldése ellenében bérmentve. Teljes tisztelettel

Répáti gyógysavanyu-

Ujt Megnyitás május hólt-én. Ujl

1. A 600 koronás bányászati öszA csikszentinártoni közbirtokosság
töndíj.
nevében ulólirottuk ezennel közhírré
2. Egy 300 koronás erdészeti sznk- teszik, hogy a birtokosság tulajdonát
iskolai ösztöndíj.
képező havasrész, „Ynszok-putiik" erdó
o.
3. A 600 korouás magyaróvári guz- részében mii. kir. ioldinivelésUgyi minisz©
dászati ösztöndíj.
ter urnák 76049--90*>. sz. rendeletével
M
a
4. A 600 koronás jogi ösztöndíj. megndott engedély alapján 182 4 kat.
a
5. A 600 koronás műegyetemi ősz holdon megbecsült 37448 ni' gömbölyű
t»>
luezfenyó hnszonla 187460 kor., IIZHZ
töndij.
ho
a
6. A 600 koronás művészeti ösz- egyszáznyolcvanhétezer négyszázlialvuu
korona kikiáltási árbnn 1907. évi julius
töndíj.
7. A gyergyószentiniklósi polgári hó 22-én délelőtt 10 órakor a község
a.
fiúiskolánál megüresedett 100 koronás házánál megtartnndó zárt Írásbeli aján
®
lattal egybekötött nyilvános árveréscu a
ösztöndíj.
M
8. A gyergyóalfalvi állami gazda- legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
a
sági felső népiskolánál megüresedett
Árverezők az árverés megkezdése
®
négy, egyenkint 1ÜO koronás ösztöndíj. előtt az árverést vezető elnök kezéhez
>>
be
9. A 400 koronás középipArtanodai a kikiáltási ár 10 (tiz) százulékát bánata
ösztöndíj.
pénzben kötelesek letenni és az egy
Ezeken fevül 200—400 koronáig koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt
terjedő összegekben ki fog osztatni a ajánlatok a megajánlott összeg tíz száruházati alapból 8000 korona segély- zalékának megfelelő ővadékki>pes érték
pénz az erdészeti, bányászati, gazdászati, papírral látandók el és abban kijelenműegyetemi, niAipari, M ű v é s z e t i , jogi, tendő, hogy uz ajánlattevő az árverési
orvosi éB bölcsészetkari felsőbb tanin- és szerződési feltételeket ismeri és
tézeteket hallgató tanulók között.
azoknak magát aláveti.
Akik a lóbeszerzési alapból kérnek
l'tóajánlatok nem fogadtatnuk el, 1-3
segélyt, tartoznak a huszár családok valamint az erdó fatömegu becsértéken
valamelyikéből való leszármazásukat alul eladatni nem fog.
igazolni és a mellett iskolai és vagyoni
Az árverési feltételek és a becsbizonyítványt is bemutatni, azok pedig, lésre vonatkozó közelebbi adatok a
Szv.
kik a ruházati alap terhére rendszere- körjegyzői irodábau a hivatulos órák
8702
sített ösztöndíjakért folyamodnak, vagy alatt megtekinthetők.
I—111.
pedig ezen alapból kérnek segélyt, kéCsikszenlmárton, 1907. julius l.
-)00
réseikhez iskolai és vagyoni bizonyítAlbert Mihály.
yoo
ványt tartoznak csatolni és a mellett
birt. elnök.
igazolni kötelesek, hogy Csikvánnegyé- Darvas Gábor,
Elthes Mózes,
ben született, székely származású és e
körjegyző.
községi biró.
4.2
megyében illetékességgel bíró apák
5"
gyermekei.
0'"
0«
Megjegyeztetik, hogy folyamodók
7"
hatóságilag hitelesített iskolai bizonyít- 2000 darab kerti tölgyfa-sas 11 — 13.
8"'
ványokat tartoznak kérvényükhöz csa 11—ló és 12 — 16 cm. méretekkel.
8"
tolni, minthogy azok nem fognak vissza- 2-20 —2'50 méter hosszúságig. Bővebb
felvilogositást
nyújt
9
adatni.
Hangsúlyozom, hogy ezen hirdet- GOLDSTEINSAMU. MÁLNÁSFÜRDÖN.
ményben felsorolt ösztöndíjak adomáSzv.
nyozása és a segélypénzek felosztása
8802
folott folyó év augusztus hó első felé- ( c ^
I —111.
ben hozandó igazgatótanácsi határozat
- 900
F I G Y E L E M R E MÉLTÓI
senkinek sem fog külön kézbesittetni,
8"
Van ö/.erenesém a mélyen tisztelt
hanem a Csíki Lapok és a Qyergyó
8 «.
helyi és vidéki közönség becses tu5"
czimü lapokban fog közzététetni s az
domására hozni, lnigy régi jűliimevii
ellen a határozatnak nevezett lapokban
(J6Í
első cfikinegyei hygienikun fo Iráazvaló megjelenéstől számított 8 nap alatt
iizletem mellett lev& újonnan ntala801
lehet felebbezni.
* * kitott üzlethelyiségbe egy * *
8»
gai
Csikvármegye magánjavai igazgatótaná8"
csának elnöke.
g»»
nyitottam, hol állandóiul raktáron
Csíkszereda, 1907. évi junius 28-án.
8"
tartok mindeiiuemii bel- és külföldi
8"
Igazgatótanács elnöke helyett:
illatszereket, AZ összes létező ure902
Szász Lajos,
krémeket és púdereket, gvógv- és
912
pipereszappanokat, fogmosó kat és
1 —2
igazgatótanácsi jogyzö.
9»

B

HIRDETÉSEK

Uj! Megnyitás május hó 11-én. Uj!

TÁNCZTANFOLYAM fiS GENTKI
BOSTON KURZUS.

1. A felsőbb iskolát látogató tanulók részére rendszeresített egy «00 koronás ösztöndíj és 1400 koroua segélypénz gimnáziumot, reál- és ipariskolát
tanitóképezdét, valamint az erdészetet,
bányászatot, gazdászntot, műegyetemet
müipart, jogot, orvostant és hőlc.sészettant hallgató csík megyei székely huszár
családok fiágou való tiu leszármazottai 722—907. szám.
között.

B) A ruházati alapból.

29. ax Am.

L A P O K

12"
3'»
4«
4"

4.»

4«o

4S1

5»
5«
fi0»
6"

71.
7«
g21
8"
9"
9"

Tusnád
Csikverebes
Csikszentsimon
780 !
1
Csikszentiinre 35. sz. órh.
V"
Csikszentkirály
8"21J
Zsögödfürdő
8 !
ind.
8" 1 érk. Csíkszereda
érk.
ind.
ind.
érk. Madéfalva
érk.
ind.
Szépviz—Szentmihály
Ajnád kitérő
Lóvész
GyimeBfelsölok
Középlok
Gyiraesközéplok
ind.
érk. Gyimes
érk.
ind.
ind.
érk. Paláncn
72.

8811 8863 88011358803

— IIII—III I—III I—III
5 M1 11"
5»' 2" 10*«

70»

6" 12°' 4"
5" IO" 321
310
46S 10»
10"
3«B
4.1
91.
4 4 ' QS9 22"
41.
4«« 9" 2"
2"
3" 9" 2"
3" 90, 2°»
8" !•<
go<
7" JBO
7.1 1»
70« 1"
6" 1°»tó
goi 12
5« 12«
6» 1 2 "
4«
12«
10"
10°«

8*: 8
7
7»
7
7«
6"
6«
6"
6"M
6l
6
65"
5"M
6
54»
44
4»

got

Juls

C S Í K I

.

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

USZÓ

HAJHAK

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

TNOMASSALAKLISZT

visszaadja uz eredeti ifjúkori szinet a „Rák" hajregenerator.

TANFOLYAMOT

nyitok. — Beiratkozni bármikor lehet
ZsögOd-fürdón a pénztárnál. A tanítási
12 órában van megállapítva. 12 szám
tizenkét korona, melybe a fürdési dij
is bevuu számítva.
Délelőtt 7 órától 10 óráig hölgyeknek.
„ 10 „
12 „
uraknak.
Délután l
„
4
„ hölgyeknek.
4 , 6 .
uraknak.
Teljes tisztelettel:

P á s z t o r y

AZ ŐSZÜLŐ

Hölgyeknek és uraknak állaudó hnjápojlásra nélkülözhetetlen a Trlfoleum
(hajpetrol). Trifoleum, mely megszünteti a hajhullást és a fejliór korpásodását.
Illatszerek, arczkenócsöj;, puderek. — suly szerint — kaphatók

CSILLAG VÉDJEGYGYEL
helyesen idkidninzvii, min' ' G n növénynek legjobb és
b'Keb sóbb foszfnrsavas iníí^T©^*
trágyája.— Kívánatra sznk*» munkákkal és árajánlat| i ,-. szs ,- í ,. ( .scn szolgál

KALMÁR VILMOS,

Fekete Vilmos ÜKKST; Csitsmdahan.

:i :<

io so

a Thamaaptaoephatfabriken G. m. b. H., Berlin, magyaroraiagi veaérképvlaelöje.
Óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljünk a védjegyre! :
Uinden u a k ólomsárral éa tartalomjelséeael van ellátva.

A Központi T a k a r é k p é n z t á r
Részvénytársaság Csikszeredaban
és fiókintézete Bükszadon,

m
sxoniiMy- ós* teliCTssz.-MlitoU.

AMERIKAI ÍRÓGÉPEK
legújabb .Monarch", látható írással
Husz havi réüzletre.

Tűzmentes pénzszekrények.
Orchestrion, zenélő automat á k (pénz bedobással) é s gra-

mofonok.
BRASSÓ.
14.

82.

85

ÁSVÁNYVÍZ BÉRBEADÁSI HIRDETMÉNY.

.. legelőnyösebb feltételek mellett nyújt kölcsönöket "váltókra, kezesek mellett es betáb
lázasokra.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. —
Koglalkozik idegen penznemek beváltásával
és minden bankszerű dolgokkal.
Takarékbetéteket elfogad, betéti könyvecskére és folyó számlára 41/,*/, kamatozás mellett, a IO°/u os tökekamat-adót is az intézetfizeti.
Hánnily bankszcrii felvilágosítással a legkészségesebben szolgálnak a bank kirendelt
közegei az intézet helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság fóiigynökségét is nz intézet kezeli.

A U T O M O H I L O K

HOSBBU-Utca

BUDAPEST,

VI., Andrássy-ut 49. szám.

I s t v á n

Zsögöd-fürdő tulajdonosa.

RIEMER 0.

2. am.

L A P O K

11-20

Balási Lajos jogutódainak tulajdonát képező
(Erdély) Kászoti Jakabfalva község határában fekvő

Csikmegyében
—

KÁSZ0NI BORVÍZ (KÂSZ0NI FOKÚT)
folyó évi augusztus hó 1-től számítandó hosszúbb, esetleg rövidebb
időre bérbeadó. — Bővebb felvilágosítást nyújt: Balási József Érkörtvélyes (Szatmármegye), Lázár Miklós Csiktaplocza, dr.

Csiszer Miklós Csik-Szentmárton

Ajánlkozók kéretnek ajánlataikkal legkésőbb
15-ig előbbi czimekhez fordulni.

folyó évi julius
<i_

Az igazgatóság.

m m m m t m m m m m m m

m
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, liogy B r a s s ó b a n saját lelkemen
(Yasut-uteza, a trainwny elágazásánál) bel- és
külföldi márváinokból foragtatok és csiszoltatok

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

FOGOLYÁN ENDRE

S Í R E M L É K E K E T ÉS B Ú T O R márványlapokat. — Továbbá raktáron
tartok: Gránit, Syenit, Labrador és Andesyt
keinéuy közetü síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből u legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével ké
rem egész bizalommal liozzát'u fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel: NAGY JÓZSEF ^ l T i i ^ :

X ' g ' X ' X ' gniniiiipn

NACY BUTORRAKTÁRÁBAN
B3

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Kiiliiiilefţosst'sek

háromszt'ki

m

bulorkészitmenyckben.

Nagy s z ő n y e g r a k t á r .
Saját kárpitos műhely.
Jó hirnevü varrógépek.
FÉRFI ÉS NŐI DIVATRAKTÁR.

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

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

Betét állomáuy
Értékpapír készlet
Tartalékalap
Alaptöke .
Mrelakarilnlt

tikék

egy millió
350 000
85.000
200.000

korona.
komna.
korona.
korona.

bizton

ellielyezéNe.

Kölcsönöket nyqjt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5—6°/.-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 nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyiţjt.
Elvállal megbizásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától
nyitva vannak.

Agrár Takarékpénztár r, t, csíkszeredai fiókintézete.
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdödéleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében 10-tól 05 évig terjedő időre
4' ,°, alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Uinden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-uapig 4"/0-kal kamatoztat ós azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer.

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és pénzváltó üzlet

elad a legméltányosabb árou

minden ágával, u. m.: ^vásárol és

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első részlet lefizetése
után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.

—

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
ír. -r>2
Klvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bánnely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti általános biztosító társaságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

Hossznrovo Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható

ffl-0

I r o d a i Kapu-utea 15.

KI P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N .

I r o d a : Kapu-ulea 15
Nyomatott Suvnbod» József kOojTOjomiUjibM, Csikueredabu, 1007

