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CSÍKI LAPOK
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI 11 ETIL AH.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizétési dijak is kOldendnk.

Oktatásügyünk.
Őszinte örömmel Üdvözöljük dr.
Balló István főgimnáziumi tanárnak kir
tanfelügyelővé való kinevezését.
Egyéni tulajdonságai predesztinálták erre az előkelő állásra.
Nálunk rendkívül sok hasonló természetű állás van rendszeresítve. Hu
irónikusak akarnánk lenni, azt mondanók, hogy Magyarország a felügyelők
országa.
Ezek az állások olyan munkukürre
vannak utalva, a melyeknek pozitiv
eredményei az egyéni tetszéstől függenek. A hivatallal magával járó és minden körülmények között elintézést
igénylő anyag kevés. Az egyén szorgalmától, agilis voltától, tetszésétől és tehetségétől függ, hogy azt kibövitse. Nem
azért, mintha ez állásokban a köz jnváru
hasznosan működni nem lehetne, hanem
mert kisebb administrativ teendők elvégzésén kívül, a melyeket amúgy is
valamelyik segédhivatalnok teljesít, a
fontosabb működési terület nincs preci
zen körvonalazva, hanem a tisztviselő
buzgalmára és megfigyelő, kezdemé
nyező képességére fenntartott a törvényhozás.
Azért az ilyen állásokban u szorgalmas, agilis tisztviselő valóságos áldás.
Kétségtelen, hogy az elemi oktatásügye nem áll azon a nivón, u melyen
egy székely vármegyében, a hol még a
magyarosításon is bőséges tér kínálkozik, állania kellene.
Ennek okai sokfélék. Csak például
emiitünk fel egynehányat. Első helyen
a tanítók túlterheltsége. Eredményéről
belátni sem lehet, a hol nincs oktatás.
Az elemi iskolákban a tanításnak

Megjelenik a lap

ninden

térdén

Kéziratok nem adatnak vissza.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R
ügyvéd.

ANTAL

Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (KUlíö)dre) 12 kor
Nyílttéri csikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkiut 40 fíll.-ért közöltetnek.
Ismeretlen czégek hirdetési diia előre fizetendő.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóblmu számiitatnak.

oly segédeszközei a tanító erők, hogy meg adja nekik az irányelveket, legazok nélkülözhetetlenek.
célravezetőbb eszközöket.
Ebben a bajban rejlik az elemi okIit tehát nem lesz hiány.
tatás egyik legsúlyosabb oka.
Nehezebb kérdés a tárgyi eszközök
Ne keressük távol az okokat, ne nehézsége.
gondoljunk uem létező okokra. Rá kell
És itt essék egy néhány elismerő szó
térni az igazi okra, a baj valódi gyöke némely községünkről. Sok helyen ugyrére.
srólva fényes épületek nőnek ki a földA tanítók képzése nálunk eléggé ből. Ezek az épületek a népnevelés
intenzív. A tanítók között kiváló erők iránt való áldozatkészség éló bizonyságai
vannak, a kik érzik hivatásuk fontosKö2ségek, közbirtokosságok emelik
ságát ; tudják, hogy kezükben van a azokat. Az egész magyar társadaloinuak
jövő generáció s vele a köznek u sorsa. elismeréssel kell érte adóznia.
Auyagi helyzetük ugy un nem irigylésie
De fájdalom, nincs mindenik közinéltó, de tekintélyesen javulni fog a ségünk abban a helyzetben, hogy uj és
nem állami elemi népiskolákról szóló diszes iskolát építhessen és éppen az
1907. évi 37. törvényczikk folytán.
nincs, a hol legnagyobb szükség volna
Legelső teendő tehát létszámukat intenzív tanításra; egészséges nevelésre.
A melyik község elszegényedett, a köz
emelni.
Több erő több munkát tud elvé- javak elapadtak, a hol tehát a szegénygezni. Mindaddig, mig egy tanítónak ség is jóval nagyobb.
néha 100 nál is több tanulót kell beve
Ide segítség kell, azt pedig csak az
zetni itz elemi ismeretekbe, legyen bár állam adliutja és meg kell adnia.
az a tanító igen munkabíró és kiváló
Fel kell hagynia végül azzal a véttehetségű, azt az eredményt nem lehet kes politikával, melynek a Székelyföld
elérni, a mit elkelleue érnünk.
Hekuba volt Ha a nemzetiségeket beleNem akarjuk azt mondani, liogy az olvasztani nem tudja, legalább a magyariskolafenntartók joga csorbiitassék, ez ságot kell fenntartani.
legalább is hálátlanság volna ; de az
Bezzeg 48 ban becses volt a széállami hozzájárulást kinyerni, a hol kely vére. Ha veszély van, gondolnak
nincs meg, azt fokozni, a hol eddig ránk, máskor nem törődnek velünk.
meg volt és állami iskolákat emelni,
Végül, legutoljára hagytuk, pedig
a hol különösen nemzeti szempontból tán legfontosabb a nemzeti kérdés.
szükséges és foutos az eddigi joguk
Ne kicsinyeljük le ; még sok ezer
épségben tartása mellett, oly kiválóan azoknak a száma, kik magyarul nem
fontos tenni valók, melyek elöl jól tud tuduak. Az u néh.iny román felekezeli
juk, az uj tuufelügyelő nemcsak kitérni egyház és iskola gátja a magyarság telnem fog, de fokozott mértékben fog jes diadalának, pedig ezt végre kell
dolgozni, kezdeményeztii és agitálni.
hajtanunk. Nem lehet tűrni, hogy iti
Vezetésben nem lesz hiány A taní- Csíkban, magyar szónál egyéb is létezzék.
Az elemi oktatás u legerősebb esztók dr. Balló Istvánban nemcsak fölöttest nyernek, ki ellenőrizze működésűket, köz erre. Meg kell semmisíteni az ide
hanem munkástársat, ki elöl fog járni. gen szellem végső eszközét is.

láthatatlan aczél tollkésével naplójukA „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. kivágja
ból azt a lapot, amire legféltettebb titkukat irták.

— Nem adhatom.
— Miért V
— Mert nem hoztam el.
— Takarodsz utána!
— Jaj, édes gazdám, ne ülj meg! Duczika nem irta még le egészen, a legjava,
a csattanója (itt pajkosan vágott a szemével
Pirinyó1 még hiányzik. Beteg lett Duczika.
Mitől? A csattónótól?
— Nem, az éjszakázástól. Kgy hete,
hogy mindig nfásnap fekszik le. Négy órakor.
— Mit csinál ?
— írja a naplóját!
— Mondottam én! Annyit fecseg ez a
Duczika, hogy borzasztó. De még többet ir.
Beletelik egy félév, mig leírja az első csókot.
De csak azért is megkerítem. Ne feledd Pirinyó, ha kész lesz, okvetlenül hozd el.
— Hordárt fogadhatok ?
— Ne bolondozz, Piri.
— Te bolondozol, gazdám. Minek kell
neked a Duczika naplója?
— Ki akarom tenni a lapba.
— Hát már te is beniczkynébajzalenke
akarsz lenni ?
És sirva húzódott be kis palotájába.

Itt a központban igen rózsásan látjuk a helyzetet; künn a perifériákon,
akad még bőven tennivalója az olyan
erős magyar érzésnek, mely az uj tanfelügyelőt eltölti.
Dr.

Nők a cselekvés terén.
A magyar középosztály hanyatlásában épp oly része volt és van a nőnek, mint a férfinak; de a megújhodás
munkájában is ép oly feladat vár reá,
csakhogy másnemű.
Tudjuk mindnyájan, hogy u középosztály pusztulását a gazdasági válságok mellett jórészt az oktalan életmód
idézte elő: a dologtulauság, a fényűzés
s a prédaság. Igy élt a gentry aszszony is, ki az előkelőségről való
hibás fogalmánál fogva a munkát lenézte ; oktalan neveltetésénél fogva
pedig a valódi életviszonyokkal számolni nem tudott, férje vagyoni viszonyait alig ismerte, a család jövedelméről tiszta fogalma 'alig volt. Ebhez
járult a váltó. Kés volt az a gyermek
kezében. Félelmes joggal ruházták fel,
melynek következményeit csak a maga
kárán tanulta meg. A középosztály aszszonya nálunk Nóra volt és az is maradt: egy bájos, szeszélyes gyermek,
akit komolyan nem vesznek, akit bókokkal elégiteuek ki: ki az életet s
annak kegyetlen következetességét és
komoly kötelességeit nem ismeri. Öntudutlanul, igy segítette elő családja
pusztulását. A hiba_ nem benne rejlik,
hanem n e v e l é s é b e n : kiskorúságban
hagyták, nem ébresztették öntudatra és
felelősségérzetre.
Ezen kell változtatni; mert ha a
középosztály elveszett prestigejét vissza
llánatra vúll boldogságról,
l'árosau élt árvaságról.

Aztán röpül, röpül ide hozzám Én pedig közlöm
Itégen sokkal jobb szerettél,
Jobb szerettél százszor euuél:
tárcza czimen, aláírva a nevemet. Mpjd lesz
Ölelgettél, ápolgattál.
nagy meglepetés a fehér szobákban! A neveElöljáró beszéd.
Kgy helyett száz csókot aJlál.
ket elcserélem, senki sem ismerhet rá a hősVan nekem egy fura kis gyUrüm. A gyűMost valami fagy vau rajtad,
nőkre, csak saját maguk, ők pedig nem szólrűről apróka Iánczon lecsüng egy parányi
Kezd kihűlni édes ajkad.
hatnak. Kólám' meg azt fogják hinni, hogy
gömb, mely belül üres. Kicsi csinos jószág
Kzer helyett egy a csókja.
mind én költöttem ezeket a menykó nagy
S uz is csak úgy szetuszúróbii.
jószág, el se tudok lenni nélküle. Ne kérdeznőismeró színébe keveredem. Még karriér-t
zék a metafizikáját, mert először is, mióta az
Ha te kihalsz, végem, végem,
fogok csinálni.
gyürü az enyém, telivér 'pozitivista vagyok
Megfagy az én szivem, vérem;
—
Jó
lesz,
Pirinyó"?
s megvetem a metafizikát; de meg másodszor
S kihűlt szivem, majd meglátod,
—
Jó
leBz,
jó
lesz,
—
tapsikolt
rezgő
a lovagias diszkréció is szörnyű nagy bennem :
Atíugyassza a világot,
S ini lesz akkor véled :
ha elmondanám, hogy kitől kaptam, kikaparná csillanásokban ezüst szárnyaival a kis Pirinyó.
— No hát eredj először is Duczikához,
a szememet a másik.
Aztán irni kezd naplójába:
mert haragszom rá nagyon. Mikor vele vagyok,
„Elolvastam az Endre versét. Gratulálok
Ebben a kis fityegő arany gömböcskében
annyit fecseg, hogy- bele szédülök s uem tuhozzá nekem s szidtak a leányok, mért nem
lakozik egy ezüst szárayü angyal. Olyan iczidom a beszélgetést elvinni bár még a szívig se.
szeretem Endrét. Én szeretem, nagyon szerepiczi, mint egy porszem, melynek csak a esilPirinyó már eltűnt.
tem s az az Endre mindig arról ír, hogy én
lanáaa látszik. A jó Istenről azt éneklik: .Egy
/. Duczika.
megölöm ót, ó meghal. — Már ez hogy lehet?
porszemben bölcsességed", s ez — véletlenül
Én sohasem imám azt, ami nem igaz. Vájjon,
— rám is talál. Az én bölcsességem, tudomá— Jó gazdám, tudod-e, melyik legnagyobb
tudnék én is verset irni ? De szép volna:
nyom abban a kis ezüst angyalkában van, napló a világon? — kérdé a fáradságtól likinek a Bzárnya parányi csillanás.
Endre irna hozzám, én hozzá. Endre is irt már
hegve Pirinyó.
egyet „Annuská'-hoz, én is szeretnék irni
Ez mond meg nekem mindent. Én pél— Tudom, a képviselőházi napló.
„Endré"-hez, nem, én „Endrém'-bez czimezdául pompásan tudom, hogy Szeredában melyik
— Miért?
ném, hadd lássák itt is, hogy ő az enyém.
asszony vagy leány mit csinál, mit gondol,
— Mert abba azt írják bele, amit 300
kit szeret. S ha elküldöm valahová, ahová én képviselő beszél a házban.
Aztán mi volua benne? No, vígat nem írnék,
II. Annuska versei.
abnrom, ott is mindent megnéz és elmondja
— Nincs igazad, édes gazdám. A Duczika
Az első kirándulás nem sikerült. Pirinyó az nem szép, hanem búsat. De mit? Endre
üekem.
naplója a legnagyobb napló a világon.
elhatározta, hogy ezentúl azt fogja meglesni, elhagy Birok; nem, nem sírok (a szeme megKifejtettem én ezt szépen a két kis hu— Miért?
hogy irják a naplót? Pompás memóriája van, telik könnyel), csak azt mondom neki büszgocskámnak, azok tanúságot is tesznek mel— Mert abba azt írják bele, amit Duczika szóról-Bzóra elmondja majd nekem, amit bele- kén, határozottan: megbánod I (Csüggedten
teszi le a tollat Mereng. Egy czeruza van
lettem. Amint fűlecskéikhez nyomták a kis beszél reggeltől estig. Amit estétől reggelig irtak.
előtte, azt nézi, nézi. Aztán gépiesen fölveszi
arany gömbOt, tisztán hallották, amint az an- beszél, nem lehetne bele irni, mert az több— Pirinyó, számolj he, mi volt Annusés ír. Húz, ír. Húz, ír. Gummiz. Haját hátra
gyal kávézott B csöngött az ezüst kanál a nyire hangutánzó szó.
kánál?
pohárban.
veti, kihevül. A plajbászt idegesen rágja. HaNos, hoztál belőle ?
— Annuka épp a „Csiki Lapok'-at olMinapiban szörnyű gonosz tervet főztünk
— Akartam. Igen érdekeB este volt. A vasta. Már harmadszor ment át Endrének nyatt dől a széken, a levegőbe bámul. Újra
ir. Gummiz. Ir, kihúzza. Belemelegedik, ir, ír,'
ki a Pirioyó-val, (már cs<ik igy szólítom négy- mull héten a főhadnagy hazakísérte s útköz- ezen a versén:
ir. Kész van. Idegesen olvassa át s irja bele
szem közt). Azt, hogy ó ellopódzik a kis bakfis ben szerelmet ÍB vallott neki.
Az ölembe hajt9d le fejed,
a naplójába:)
lányok szobájába, belebnvik az asztalflókba s
Hadd meBéljeh, édes, neked
— Ne monddI Ez pompás ide vele!
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39. Bzám.

fejtt gereblyékkel felgereblyéztessék, munkaerő — és nem a munka — dijának megakarja szerezni a ujra lábra akar áll- sánk való. Állításukat azzal Indokolták, hogy széles
ez nem szokás és hogy Csíkban a gabona ma- hogy a Bzéthullott szálak is kévékbe legyenek állapítását a Körülmények szabályozzák. A
lani: a munka fele a nőkre vár.
mint ezek a munkásnak, vagy a munkaadónak
gasabbra nő, mint Magyarországon; ezért a köthetők.
Ha eddig a középosztály asszonya kaszával vágni nem lehet
Kívánatos volna még, hogy a kalongyák kedveznek, a dij nagyságának megállapítása
— ritka kivétellel — gyermekes ÖnérA szokást tiszteletben tartom, mert ez ne 25—26 kévéből álljanak, hanem négyes az egyik, vagy a másik fél javára Ut ki előzetében csak saját kedvtelésének, vagy gyakorlaton alapszik, a gyakorlatnak pedig alappal 16—17 kévéből, az Ily kalongyák nyösen.
legjobb esetben csalásának élt: ezután akkora jelentősége talán Behel nincs, mint a könnyebben rakhatók.
A kínálatnál és a keresletnél fenálló verUgy katasztrális hold learatisa sarlóval
e szűk kOrböl kilépve, el kell vállal- mezőgazdaság körében. Mugam is az újításokbelekerül
20
koronába,
kaBzávnl pedig csuk seny érvényesül itt is.
kal
szemben
igen
tartózkodó
vagyok
és
soha
nia azokat a komoly kötelességeket is,
Természetes, hogy az a fél, a kinek
semmiféle gazdasági munkánál az ujab rend- 4—5 koronába, mivel egy férfi és egy nó egy
melyeket a társadalmi fejlődés ma a BzerUre át nem tértem, amig összehasonlító holdat egy nap alatt kaszával learat, mig sar- javára a vinzonyok alakulnak, előnyét kizsákvezető elemre ró. Egyesek már elvál- próba után meg nem győződtem annak a ré lóval 10—12 egyén szükséges.
mányolni UirekBzik. A multakban a Székelylalták. Nevezetesen a nóegyletek.
ginéi tökéletesebb voltáról. így voltam az araBirtokosaink túlnyomó része, ha kaszávaj földön a munkaadónak kedveztek a körülméaratna, napszámosra alig Bzorulua, mivel4-5 nyek; ma azonban megváltozott helyzet előtt
Az első lépés tehát mát megtör- tással is.
Mikor 10 évvel ezelőtt az alföldi uradal- nap alatt családtagjaival az aratást szépen eltént A középosztály egészét azonban
állunk. Ma már munknnn-Je dijának megállakerültem, nagyon feltUnt, hogy n sar- végezné.
még nem hatotta át a kötelességérzet makbn
pításánál a munkán munkaadójának legalább
lót alig ismerik és hogy n gabonáknak a kaKaszával
bármilyen
gabona
aratható,
lePedig a müveit külföld női már meg- szákat verik a sarlók köszörülése helyett. gyen az kicsiny, magas, fennálló, vagy dűlt. is egyenrangú fele.
mutatták az utat, melyen a középosztály Mint csiki ember, aki addig kaszával való ara- Ez időig Temes, Békés. Győr és Szilágy meA multakban a munkás osztálynak a
tást soha nem láttam, első dolognak tartottam, gyékben több, mint 20 ezer hold gabonát aratnOinek haladnia kell.
munkadíjak
megállapításánál kényszerült pashogy
ami
csiki
birtokosainkhoz
hasonló
kis
tattam le, elképzelhető, hogy ekkora területen
Az angol nő a társadalmi feladaaratását is megfigyeljem, jól tudva azt, és ily sok vidéken csak található oly gabona sivitása okozta a székely munkás nép nyotok legbuzgóbb munkása: iskolát állit, gazdák
hogy 10—15 ezer holdas gazdaságot sarlóval is, mint Csíkban, mégis soha eszembe nem morát, mely napjainkban még mindig félelmecselédotthont, munkás-otthont szervez, talán karácsonyig se- győznének learatni. Bi- jutott,
hogy sarlózásra térjek; pedig ha ezt tesen növekvő kivándorlást eredményezte.
kórházat létesít a halálos betegeknek, zony a kis gazdáknál Bem láttam sarlót, ugyan Jobbnak láttam volna, csak megtettem volna,
Mostanában a megélhetésre szükséges
menhelyet az elhagyott gyermeknek; akadtuk oly öreg emberek, akik emlékeztek nem törődve a szokással.
az angol társadalom óriási méretű ember- vissza 50—60 évvel ezelőtti sarló használatra.
Ezekből kifolyólag nem tudom eléggé cikkek általáuos megdrágulása s a munkás
baráti munkásságának nagyobbik felét Mosolyogva hallgatták, mikor beszéltem a sar- ajánlani gazdatársaimnak a kaszával való ara- osztály igényeinek eléggé Bzerény fokozódása
lóval való aratás előnyeiről, meg is jegyezte tást. Csak meg kell próbálni, menni fog az síükségessé teszi munkaereje értékének oly
A végzi s végzi komoly kötelesség- egyik
kondorosi gazda: „Ez mind Bzép dolog
és egy kis gyakorlat után senki sem fokú megbecsülésére való törekvést, mely megtudással s az elvállalt munka szereteté- Nemzetes Uram, de a sarló egymagában az szépen,
fogja megbánni, hogy a sarlót kaszával cse- élhetését és családja fentartását lehetővé teszi,
vel- Ugyanez a komoly kötelességtudás összes hasznot felemésztené, mire való ekkor rélte fel.
Szőke Mihály. anélkül, hogy idegen ország kenyerére BZOél Svájc müveit nOiben, kik országos a p.irádu*.
rulni kénytelenittessék.
Az igazság kedvéért megjegyzem, hogy
kötelékbe egyesülve, tervszerűen munMindaddig, mig ez a törekvés a méltákálkodnak a társadalmi feladatok min- :i Barióval való aratás szebb és kíméletesebb;
A munkás viszonyokról.
minél fogva, hn idejében végezhetnók, kevenyosság határait tul nem lépi, gátat emelni
den mezején. Ujabban a léhának tartott sebb
Irta: IĂ92H Gyula, pltcstl taQitó.
mag peregne ki. Ez az egyedüli haszna
ellene nem szabud. Országos érdek és a hufranczia nők is tiszteletet parancsoló a kaszával való aratással szemben. De nálunk
A gyakorlati életben folyó szociálisztikus manizmus tiltja ezt.
komolysággal fogtak a társadalmi fel- ez uz egy haszna is elesik a sarlóval vnló
Ugyancsuk nem sznbad még legalább ma
adatok megoldásához; Páris előkelő aratásnak, mivel egyrészt elegendő munkáskéz küzdelemben élénken domborodik ki a munasszonya az apácákkal s diakonissiakkal hiányB. másrészt pedig a réti és havasi széna kások és munkaadók közti viszony uj nlaku- — mint már némelyek tették — arra'gondolni,
készítés miatt az aratás annyira megkésik, Inta, melyben a munkás a helyzetet mintegy hogy a hnzai munkásokat idegen elem behoversenyt dolgozik a testi-lelki nyomor- hogy
a gabona tui érettségi állapotba megy át,
ban élö szegény népért Olaszország is amikor csak ugy csurog a szem ki a kévék- uralólag lép fel s a vele viszonyban lépő zatalával tegyék feleslegessé, mert hasonló
megmozdult Velencze legelőkelőbb asz- ből ; igy csak látszatra szép a sarlóval vnló munkaadóval szemben a feltételek meghatá- szorgalmú és Ügyességű munkás elemet a
mieinkuél olcsóbban külföldről úgyis alig kapszonyai alakítottak egyesületet a bu aratás is, a valóságban pocsékolás. Mig ha rozásánál döntőleg érvényesül.
Ez a földbirtok és nz ingó töke urára hatnánk s mert az eszme, mely pl. kulik beranói szegény nép nyomorának enyhí- kaszával aratunk, az aratás gyorsan, olcsón,
kellő időben befejezhető, amikor a szem nem kétségtelenül kényelmetlen uj alakulat, a mun- hozatalával foglalkozik, nemcsak ellenkezik á
tése végett
hull annyira, habár a kasza erősehben is meg- kásosztály anyagi körülményeinek jobbra for- nemzeti érdekkel, de talán sajnálandóbb tapaszNálunk azonban még tObb a teendő. ringatja a kalászokat.
dulását jelenti. Örömmel látjuk eme nagy, talatokra tanítana bennünket, mint tanította
A művelt magyar nőkre több, sürgősebb
Az aratásnak végcélja, hogy a gabona
feladat vár. A vidéki városok — tud- mentól kevesebb mag kihullással a földről le- produktív elem anyagi helyzetének javulását, Amerikát, mely törvénybozásilag volt kénytejuk jól — mohón sietnek erkölcs dol- kerüljön. Hogy azután a kévékben a gabona- mely bár a tőke és a földbirtok némi rovására leu szigorítani, sőt majdnem teljesen meggágában a főváros után. A kivándorlás szálak közül egyik-másik megfordítva, avagy látszik érvényre jutni, mégis nz országos ér- tolni ezen ázsiai fajnak, mint munkásnak az
egyre apasztja a népet, ott van a nem- kissebb, vagy bennebb áll, ezek mind lényeg- deken kívül az igazság és a méltányosság szól Egyesült Államokban való beáradását
dolgok, hisz végül csak szalma lesz be- mellette.
zetiségi izgatás s szövetségese a nyo- telen
lőle s a cséplésnél mindegy, ha e£y-ké: szál
mor. A müveit magyar nó, ha akar, ta- megfordítva megy is a dobba.
Hadd lássuk miért?
Értesítők.
lál magának szociális munkát és feladaA népek millióinak, a nagy tömegnek
A kaszával való aratás keresztülvitele
igen egyszerű, aki füvet tud kaszálni, az tud egyetlen vagyona a munkaerő és a munka
A csiksomlyói róm. kath. tanitóképzfitot az ország bármely zugában.
Csakhogy e feladatokra a közép- gabonát is; csupán a kaszát kell ellátni csapó- ügyesség. Ezt kell érvényeBiteniök; hogy ugy- intézetnek és gyakorló-iskolájának, Értesítőjét
fával, hogy a hosszabb szálak ne eshessenek
osztály leányait nevelni kell. Az a ne- keresztül a kasza nyelén, hanem szép rend- montljnm belefektetniök valamely vállalatba, Karácsouy József igazgató szerkesztette. Az
velés eddig el volt hanyagolva.
ben hulljanak előre. A csapófát olyformán erő- mely legalább is a mindennapi szükséglet meg- intézet, amelyet dr. Haynald Lajos, Erdély
sítjük meg, liogy egy mogyorófa vesszőt egyik szerzésére elégséges kamatot hoz számukra. egykori bires püspöke alapított, a mult tanévvégénél a kantárszáron alább a kasza nyelére
Ha a napszámos, vagy a bérmunkás vel fennálásának 49-ik évét töltötte el. Tehát
kötjük egy spárgával, mig a másik végét ne- munkaerejét ellenérték nélkül kötné le a tőke, mindjárt egy fél századon át nevelt tanítókat
Hogyan arassunk?
A helyi lapokban néhány évvel ezelőtt gyed kör alakban a kasza sarkához erősített vagy a földbirtok szolgálatában,. vagyis, ha és kántorokat egész Magyarországnak, de főrészletesen irtam az aratásról, amely alkatúm- spárga tartja kifeszítve.
leg a Székelyföldnek.
Minden kaszás után halad egy másik sze- ingyen dolgoznék, azt épen olyan pazarlásnak
mal a kaszával való aratásra is bátor voltam
Az Értesítőt Karácsony József értekezése
felhivni gazda közönségünk szíves figyelmét.mély, aki a rendeket kévékbe szedi és ezt, ha tekinthetnők, mintha a tőkepénzes pénzének
Mivel a kaszával való aratás még mindig nem gyózi, kötözi is. Ez a második személye lehet egyrészét naponként kiszórná anélkül, hogy A Kath. Országos Népszövetség cimen vezeti
akar tért hódítani megyénkben, újból rátérek a s B z o n y , leány, avagy erősebb gyermek is. neki egyfillérnyi napi jövedelme volna.
be. Ismerteti benne röviden a német Volkse tárgyra, mert erős meggyőződésem, hogy a Különben pedig a kaszával való aratás kereszDe a napszámos és bérmunkás sohasem vereint, amelynek mintájára létesült Magyartülvitelét
a
csikszreredai
fóldmives
iskolánál
kaszával való aratás a mai munkás viszonyok
országon a Kath. Egyesületek Országos Szököiött sokkal jobb a sarlóval való aratásnál. bárki megtekintheti, hisz ott ugy hiszem, igen dolgozik ingyen. Munkaadójával közösen meg- vetsége. Elmondja ezen szövetség célját és
Több csiki értelmes gazdával beszéltem szívesen bemutatják. A kaszával való aratás állapított összegért köti le egy napra, hétre,
ezen dologról, akik egybehangzóan azt állítot- nál feltétlenül szükséges, hogy a rendek fel- hónapra, vagy évre vagyouát: munkaerejét. működését, végül az egyesületbe való beléták, hogy a kaszával való aratás nem hoz- szedése, telkalongyálása után a tarló ritka fogú, A tőke és a muukaeró ezen kiváltásánál a pésre bivja fel fóleg a papokat és tanítókat.
Megjegyzem, hogy ezen értekezést szerző a
Tedd le lejed uz Ölembe,
denki a versét szavalja 8 ó olyan rettenete- gettünk, olyan hideg volt mint máskor. Hideg, csiki általáuos róm. kath. tanitógyülésen fel
is olvasta.
Hadd Blmogaaaam hajadat;
Ben szégyelli magát.
de udvarias, azaz hogy udvarias de hideg...
Elmondom, hogy egykor míkép
Az intézetnek az igazgatón kivül van 3
—
Pirinyó,
ezt
nem
írjuk
ki
az
ujBágba.
Melyik jobb? Azt se tudom, hol az eszem.
Szeretted te Annuakádat?
— Miért V
Szórakozott volt, nem figyelt rám, révedezett. rendes, 2 helyettes és 1 segédtanára. Volt 5
Most pedig már nem aaereted,
— Olyan édes, bájos dolog ez, hogy vé- Láttam a szeméből, hogy Olgán jár az esze. bejáró tanára is, kik közül 1 az egészségtant,
Pedig szive csak érted ég.
tek
kifigurázni.
É9 szavunknak is állottunk. Egyszer csak megnézi az óráját: „Tyü, a 4 pedig a gazdaságtant adta elő. A rendes és
Mégis, mégis elhagysz, megcsalsz,
helyettes tanárok — kivéve a hittan-tanárt —
szomszidját s engem négykor várnak. .
Hogy púsztatják én el végkép.
III. Iczke.
heti óráinak Bzáma 11—22, ami — tekintve,
.És rohant, ott hagyott engem, megse CBÓElhagysz? Monj hát! Legyél boldog,
Pirinyó akkorát kaczagot, mint egy ház kolt, pedig a muma éppen akkor ment ki.. . hogy mindeniknek a tanításon kivül mellékes
Felejts hát el SrOkre!
foglalkozása is van az intézetnél — tulsok s
—
már
mint
az
ő
háza
—
és
odaröppent
a
De a szivem aohae teled,
(Iczke, mint a tragédiákban Bzokás, .izzó fetollam nyelére.
Imádkozik éretted.
jét kezére hajtja*. Szünet. Egyszer csak fel- még egy tanerő beállítását teszi szükségessé.
.Adatok az év történetehez" cimü rész— Nos, mi az, Pirinyó, honnan jösz V riad):
6 ha majd egykor véletlenül
ben az adatok jó része elmaradhatott volna.
— Az Iczkétől.
Bágondolaa ha Annuskádra,
— Jesszus, Musi I De megijedtem I
Miért szükséges kiírni, hogy pl. szeptember
— Beszélj, beszélj hamar
HnUaa érte egy pár könnyet,
(Valamifiligrán ezüst tárgyat feledhetett 8-a ünnep, vagy bogy szeptember 28-áo orszáS boldog lesz ó a talajba.
— Épen irt a naplójába:
.Iczke, Iczke, megöl téged Musi. Mindig ott, mert olyanforma hang hallatszott... Az gos vásár miatt szünnap volt? Hisz mindenki
Ördög vigye, .Annuskádra" nem rímel
mondottam,
ne szeresd ugy, nem érdemli meg; ember ezuppanásnak vélné . . . De sok vala- tudja, bogy mikor van Ünnep, s azt is, hogy
•e a .temetőbe", se a „földbe*, pedig nekem
olyankor nincs előadás. Teljesen felesleges
de
te
nem
hallgattál
reám, most fájjon a szi- mit feledett itt, már húszat is átvett. ..)
ei kellett volna. De hát igy is jó. .Talaj"
— Máskor ne tréfáljon I
annfk is a kitétele, hogy mely napokon volved
1
Siij!
Iczke
Bír
és
Bürü
szipogás
közt
még előkelőbb, azaz tán népiesebb. Istenem,
— Máskor ne üljön feli
tak az igazgatói szünnapok. Ezek nem tartozirja tovább.) Musi rossz, mást szeret, csak hisenkinek, de Benkinek se fogom megmutatni,
— Pá!
nak az intézet történetéhez.
teget
téged,
nem
meri
megmondani
néked
a
még Endrének Bem; pedig hogy összecsókolna
— Pál
szomorú
valót
Ugy
akar
lerázni
apródonként
A vallás-erkölcsi élet ápolására minden
érettel Nem is olyan rossz ez a vers, egészen
a nyakáról. Észre akaija vétetni veled, hogy
„Juj, Istenkém, Istenkém, Musi szeret, lehetőt megtettek. Az ifjúság többször gyónt
jól padlll. Olvassa, olvassa sokszor egymásnem szeret. Azt akarja, hogy te mondd ki az szeret; 9 jó, aranyos, ezukros, édes, - - Iczke, és áldozott, résztvett a 9 keddi bucsun, a keután. Már caak a szeme kiséri. Az óra egyet
utolsó szót (Itt két nagy könnycsepp és egy te vagy a szamár, a buta, a kiállhatatlan. resztjáró és buzaszentelő ájtatosságokon stb.
ttt. Egészen elkábult, a szemhéjjá fáj s a
tintafolt összekeveredik, Iczke felnyalja, de Pfuj, csúnya Iczke, pfuj, pfuj I" (Pont, az ita- Február 19—22. napjain szentgyakorlatokat
lámpa reszket előtte. Még egyszer végig olannál tragikusabb képpel irja tovább.) Nem tóval idegesen elmázolja.)
taitottak. A vallás-tanár vezetésével rózsafüzérvassa. S egyszerre olyan Üres lesz a szive,
lovagiasságból teszi ezt, hanem csak azért,
társulat áll fenn, amely 5 rózsából áll egy-egy
— Pirinyó, te hazudol itten.
Ogy fáj- Blazoralva iija alája I
hogy ne ő legyen az eskÜBzegő. Jó, legyen,
— Hát pereze, ha igazat mondanék, le vezetővel az élén.
— Istenem, minek ia irtam veraet I . . . én válok. (Ezt Iczke „válog"-nak írja, de hir- nem közölné a szerkesztői
A növendékek jó része 60 — a két inB olyan szomorúan, bOnbánólag fekszik telen kijavítja „váliok'-ra.) Én del bádol. (Iczke
Aleph. ternátushan lakott A lakásért és ellátásért
le, mint egy csinyt tett angyal. Álmában min- náthás a sírástól.) ~ Most is itt volt Beszélhavi 19 korona 20fillért fizettek. A többi nö-

.

Hirdetmény.
Csikvármegye magánjavaiuak kezelésére vonatkozó alapszabály 6. és 14.
§-ai alapján felhívom mindazokat, kik
a Lóbeszerzési és Ruházati alupból folyó
évben kiosztandó alább felsorolt Ösztön
dijak és segélypénzeket elnyerni óhajtják, hogy eziránti kérvényeiket hozzám
tolyó évi julius hó 31-éig adják be,
mert a későbben érkező folyamodványok nem fognak figyelembe vétetni s
hivatalból vissza fognak utasíttatni.
Kiosztásra kerül:

A) A lóbeszerzési alapból.

.

C S I K I L A P O K

741—907. mj. Sí.

90—1907. sz.

Répáti gyógysavanyuV1Z

30-án délelőtt 0 órától kezdődő-

naponta friss töltésben k a p h a t ó :

Niszel Lőiincz
=

és Testvére

M j s a n i v ó .
A „Kölcsönpénztár mint Szövetkezet Békáson" pénzintézet, folyó hó

=

-4K kereskedésiben SSn Csíkszeredában. =

l e g saját hivatalos helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tag urak azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ha azon
napra nem jelennének meg kellő számban, az alapszabályok értelmében folyó
évi augusztus hava 13án ugyanazon
helyen és időben a kitűzött tárgysorozat fölött a megjelentek számára való
tekintet nélkül fog határozat hozatni.

m.

sának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzOtt nap délelőtt 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek nem fognak vétetni.
Távirati ajánlatok nem fogadtatnak el.
Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 5 százalékának megfelelő bánatpénz csatolandó.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek a nevezett m. kir. államépitészeti hivataluál a rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők.
Csíkszereda, 1907. julius 13.

1. A felsőbb iskolát látogató tanu7-52
lók részére rendszeresített egy 600 koronás Ösztöndíj és 1400 koroua segélyCsikmegyei m. k. építészeti hivatal.
TÁRGYSOROZAT:
pénz gimnáziumot, reál- és ipariskolát TANCZTANFOLYAM KS GKNTK1
1. Elnöki megnyitó.
tanitóképezdét, valamint az erdészetet,
2. A szavazati jogok számbavéte- 159-1907. sz.
BOSTON KURZUS.
bányászatot, gazdászatot, műegyetemet
lére három tagu bizottság kiküldése.
müipart, jogot, orvostant és hölcsészetVan szerencsém a mélyen tisztelt
Árlejtést hirdetmény.
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére két
tant hallgató csikmegyei székely huszár közönségnek szíves tudomására hozni,
tag kijelölése.
Csikszenttamáson a nagyméltóságú
családok fiágou való fiu leszármazottai hogy folyó hó 12-én a Vigadó-szálloda
4. Félévi zárszámadás előterjesz- s főtisztelendő gróf Püspök urnák 3689—
kOzOtt
nagy termében hat heti időtartamra egy tése és^ az intézet állásáról jeleutés.
1907. számú jóváhagyásával a torony
B) A ruházati alapból.
5. A lemondás folytán megürese- mintegy 100 m : 18. számú ónozott vas1. A 600 koronás bányászati öszdett pénztárnoki állás betöltése.
bádoggal újra fedendő Árlejtési ár 1410
töndíj.
nyitok, hol nz összes modern és szalon6. A lemondott ig. elnök és alel- korona. Nyilvános árlejtés 1907. ju2. Egy 300 koronás erdészeti szak- tánezokat fogom tanítani.
nök választása.
lius 25-én délelőtt 10 órakor lesz megiskolai ösztöndíj.
Külön órákon a Oentri-bosztont há7. A pénztár tulajdonát képező in tartva Csik-Szenttamás
községházánál,
-3. A 600 koronás magyaróvári gaz- zaknál is tanítom egyes vagy kisebb
gatlanok eladása fölötli határozat.
mely ideig a vállalat írásban beadandó.
dászati ösztöndíj.
csoportokban.
8. Esetleges indítványok.
Árlejtés megkezdése előtt a megfelelő
4. A 600 koronás jogi ösztöndíj.
Tandíj hat heti időre 20 korona.
Oyergyó-Békás, 1907. julius 8.
10 százalék bánatpénz készpénzben vagy
5. A 600 koronás műegyetemi ösz
Feluőtteknek ti üentri-boszton tanítási
Az igazgatóság. óvadékképes értékpapírban leteendő.
töndij.
diját 2 koronában állapítom meg.
A költségvetés, terv és feltételek
6. A 600 koronás művészeti ösz
Beiratkozni lehet Szvobodu József
hivatalos órák alatt a plébánián megtOndij.
1 - 2
megtekinthetök.
7. A gyergyószentmiklósi polgári könyvkereskedésében.
A mélyen tisztelt közönség becses
A közúti kerületi kir. felügyelő ur
fiúiskolánál megüresedett 100 koronás
Bara
János,
Vilmán
Géza,
pártfogását kérve, vagyok tisztelettel: folyó évi julius hó 2-án kelt 502. számú
ösztöndíj.
megyegoudook.
lelkész.
EdeUs;i Yllaee
rendeletével a brassó—Csíkszereda—
S. A gyergyóalfalvi állami gazdamaroshévizi állatni közút 155—162. sztt
okleveles tánezmester.
sági felső népiskolánál megüresedett
kaszán levő 172., 184., 185 , 187. számú
négy, egyenkint 100 koronás ösztöndíj.
hidak helyreállítási munkálatait 8030 90 £ Egy jó családból való fln, ki
Ujl Megnyitás május hó 11-én. Uj!
9. A 400 koronás középipartanodai
£ legalább 2—3 gimnáziumot
kor. összeg erejéig engedélyezte.
ösztöndíj.
T
A fent említett munkálat kivitelé- £ végzett és 14 évét betöltötte
an szerencsém a n. é. közönség li. tudoEzeken fevűl 200—400 koronáig
\ mására hozni, liogy a mai modern bornek biztosítása czéljából az 1907. évi *
terjedő összegekben ki fog oszlatni a
nak megfelelő és kényelmesen berendezőit
julius hó 27-ik napjának 10 órájára a
ruházati alapból 8000 korona segély
m. kir. államépitészeti hivatal helyisépénz az erdészeti, bányászati, gazdászuti,
FÉNYKÉPÉSZETI É S # # #
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kik a ruházati alap terhére rendszere9 órától délután ti óráig. — És mindezt
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TANULÓNAK

MENETREND.

Oda.

Brassó —Kézdivásárhely.

Vissza.

Oda.

S.-szentgyörgy—Gyimes Palánca,

Vissza.

BIRTOK ELAPÁS.

„

BIRTOK ELADÁS.

„
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Juilus 17.
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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.
j-i
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AMERIKÁI Í R Ó G É P E K
legújabb .M u na ru h", laiható irassal
Husz havi részletre.

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

mofonok.
RIEMER 0.

BRASSÓ.

Hosszu-utca 14. sz.

CSILLAG VÉDJEGYOYEL

In-lyi-si-n alkalmazva minmiiI.Hp.lrsúbli foszforsav
munkákkal <-s árajánlat

-HHPT.

^tern

larkt

KALMÁR VILMOS,

,li,v n vne
^ „ k I^kH 1 ' 1 ts
t ragyája.- Kívánatra szaktól készségesen szolgál

BUDAPEST,

VI., Andrássy-ut 49. szám.

n-ao

a Thomasphosphatfabriken O. m. b. H , Berlin, magyarországi vesérképvlselöje.
Óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljünk a védjegyre!
Minden zsák ólomzárral és tartalomjelséssel van ellátva.

••MM t M I H H M I M M I

A Központi T a k a r é k p é n z t á r
Részvénytársaság Csíkszeredában
es flokintezete Bükszádon,

-j.i

m

TNOMASSALAKUSZT

illatszertárában

I legelőnyösebb feltélelek mellett nyújt kölcsönöket \allukra. kezesek melleit es betáli
hízásokra.
Kölcsönt ail továbbá részvényekre, értékp.-ipirukra ós arany-ezüst zálogtárgyukra. —
l-'nglalkozik idegen peiiznemek lje\allasaval
t.-s minden bankszerű dolgukkal.
TakarckbiU-teket elfogad. betéti könyvecskére es l'nlyú szainlára -l V 0 kamatozas mellel!, a 1(1" u-os iiíkekaiiiat-adul is nz intézellizeti.
líamiiiv bankszerű felvilágosítással a legkcszs.'^i'scbbi'ii szolgainak a bank kirendelt
közegei az intézel helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság l'tiiigynokseget is az intézet kezeli.

A U T O M O 1 ! I I. O K
S/.Cll H-lvlel lOI'S/,i I 1 i l«'»U.

OSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

!

o ° o OLCSÓ ÁRON ELADÓ. o ° o
Értekesni lehet
S á n d o r végrehajtónál, O
Csíkszeredában.
—

HAJNAK

visszaadja az eredeti iljukuri sziliét a „Rák" hajregenerator.
£ Hiilgyi-knck é.s uraknak állandó hajápolasra nélkiilüzlietétlen a Trifoleum
(bajpetrol). Trifoleum, ni«-l\ megszüliteli a hajhullást és » lejliur korpásodását.
Illatszerek, arc/kriiocsük, pudeJ
ívk.
snly szerint — kaphatók

2 drb. vadász-kutya, o O O O O
1 drb. vadász-fegyver <16-os 2 csöií)
1 drb. kerékpár O O O O O O Fekete Vilmos

29. szAm.
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ÁSVÁNYVÍZ BÉRBEADÁSI HIRDETMÉNY.

4

Halasi Lajos jogutódainak * tulajdonát képező Csikmegyében
(Erdély) Kászon Jakabfalva község határában fekvő — — = — • —

4

4 KÁSZ0NI BORVÍZ (KÁSZONI FŐKÚT)
I
folyó évi uugusztus hó 1-től számítandó hosszabb, esetleg rövidebb
időre bérbeadó. — Bővebb felvilágosítást nyújt: Balási József Érkörtvélyes (Sziitmármcgye). Lázár Miklós Csiktaplocza, dr.

4

4
4

Csiszer Miklós Csik-Szentmârton

Ajánlkozók kéretnek ajánlataikkal legkésőbb
15-ig előbbi czimekhez fordulni.

folyó évi julius
io-

Az igazgatóság.

a

sí

m

Van szerencsém a n. é. közönség becses lutloniás;ir;i hozni. hogy B r & S S Ó b a n saját telkemen
(Viisut-iiiczn. a trnmwny elágazásánál) bel- ós
kiillülili imii ványoklól taing'atok es csiszolItok

S Í R E M L É K E K E T ÉS BÚTORmárványlapokat.
Továbbá raktáron

F F

=0=B

m
Ül

liulorvásárlúk s a j á l é r d e k ü k b e n
kednek. ha egv látogatást lesznek * * * *

w

FOGOLYÁN ENDRE

m

tartok : (Iránit. Sy unit. Labrador és Andesy t
kemény közelii síremlékeket, amelyek
kaphatók "20 koronától 2IMIO koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők lie.
Pgynökök mellőzésével ke
lem egész bizalommal hozzám fordul ni,
mert ez által nagy megtuknritús érhető el.
Tisztelettel: NAGY JÚZSEF Í S ó ^ a n !

P

NACY BUTORRAKTÁRÁBAN

S E P S I-S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N .
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Kiiliiiilc^esseoek

liárotnszéki

bulorkészitményi'kbpti.

Nagy szönyegraktár.
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hirnevü varrógépei^.
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.

,0 25
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.
1883-BAN.

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

Betét allomáuy
Értékpapír liesilet
Tartalékalap
Alaptöke

I

egy milliA
350 000
85 000
200.000

korona.
homna.
korona.
korona.

oo

Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete.

J J f P B l a k a r i l o t l l ő k é k liiilox r l l i r l ^ r z é i t r .
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
"> - ( i V o s féleves kuniul fizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül.
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e címen 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 nyújt.
Elvállal megbízásokat es pénzbeszedéseket u helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 3 órától
nyitva vaunak.

Jelialogkölcsönöket nyújt Ül KI koronától kezdöd'Meg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében 10-töl 05 évig terjedő időre
4' o alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/o-kal kamatoztat és 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-üilet minden ágával, u. m.: 'vásárol és
elad a leginéltányosabb áron

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

Szelvény beváltás.

—

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
16 -52
Elvállal tözsdal megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli
az
ország
legrégibb
és
legnagyobb
„Trieszti
általános
biztosító
társaságot1 és eszközöl tűzz-, liveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
OO

K l t O n A mlnöcié|{U «» l e g m a g A n n b b

nzllár<lsáf»u

P o r l l N u d - C e m e u l e t a j á n l olen« á r o n

a

Portland-Cement-Gyár Brassóban
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomalott Snvnbod» József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, i«07
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