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szontagságai közt a mai napig megállja a he- magasabb javadalmazására szükséges államlyét és védőbástyája legyen egész Nyugat-Kuró- segélyt azonnal kérelmezzék.
pának. S mig a múltban az egyház volt az
4. A hitvallásos iskolák általános fejleszFurcsa politikát csinálnak mostaiskolák kizárólagos fenntartója, ma már a tör- tése és eredményes munkájának szempontjánában az országházban, de kivált azon
ténelmi és társadalmi viszonyok alakulásai es ból szükségesnek tartja ugy az egyházi, mint
../. u. n. modem áramlat a községi és állami a kerületi tanfelügyeletnek intenzivebb szerkivül.
iskolákban versenytársat állított a hitvallásos vezését, nevezetesen az egyházmegyei tanAlig hogy véget ért a nemzetiségi
iskoláknak. S ma már sokaknak törekvése oda felügyelői hivatal munkarendjének es képesobstrukció, nyomában járt a horvátok
irányul, hogy a hitvallásos iskolákat gyengít- ségének fejlesztését, valamint a kerületi tanobstrukciója, — mindkettő rendkívül
sék, megsemmisítsék. Kzen áramlatokkal szem- felügyeletnek a katholikus tanügyi tanács által
nagy kárára a magyar nemzet tekintében kötelessege az egyháznak, liogy a hitval- szerkeztet! tanítók szolgálati pragmatikájában
lásos iskolákat fenntartsa. Kzen törekvés igen kontemplált szakfelügyelet életbeléptetése által
lyének é s a magyar parlumentáriz
fontos s erdemes ezzel ezen a gyűlésen is fog való hatékonyabbá tételét s ezen kérdést mimusnak.
laikozni. Védeni kell a hitv:dlasos iskola lét- előbbi megvalósítása végett szintén püspök úr
A betegség tehát megvolna, de Tanítóegyesületeink Szövetségé- jogát
és fenntartását az ellene türö tényezők ónagyméltóságának kegyes figyelmébe ajánlja.
nincs rá orvosság; jobban moudva, ormunkájával szemben és az iskola beléletének
nek közgyűlése.
Péter Sáudor csikvárdotfalvi tanitó nagy
vosolni szeretnék n bajt, de egynémemunkájaval, korszerű színvonalon tar- tetszéssel fogadott felolvasásában arról érteszámunkban már tiirt adtunk arról, intenzív
tásával
erősíteni
kell
annak
helyzetét,
hogy
a
lyik része (él a műtéttől s azért minden liogy Mult
kezett. liogy mily fontos, hogy a falusi népaz erdelyi róm. kpth. tanítói szövetség
iskola erőssége legyen egyházunk iskolák a reális életre neveljenek; egyúttal
módon meg akarja akadályozni.
c hó ltí-án tartotta Csiksomlyon évi rendes hitvallásos
nak
s
mindnyájunknak.
Első
sorban
a
kath.
Kossuth és Andrássy régen belát- közgyűlését. Must alkalmunk van a közgyűlés tanitók kötelessége, hogy a hitvallásos iskolák felsorolja azon utakat és módokat, amelyekkel
ták, hogy a házszabályok mai alakja lefolyásáról részletesebb tudósítást adni. Az fenmaradasa mellett küzdjenek. Szükséges, oilt lehetne érni, továbbá ezen nevelés akaYení Sancte után a közgyűlés d. c. hogy a lelkészek is karöltve működjenek a taní- lalyait.
mellett a nemzetiségek és a horvátok, 'iinnepies
Az utolsó'felolvasó Ágoston József gyergyóJ
órakor
kezdetét. A közgyűlést vezetó
Legyen a tanitó s lelkésze közt köl- esom.ifalvi tanitó volt, aki „Népiskolai fegyela magyar nemzet igazi ellenségei, akkor dr. l'éter vette
János1 fógimn tanár, alelnök, meg- tókkal.
csönös
szeretet
és
megbecsülés.
Ismerje
el
a
akasztják meg a magyar parlunieut gé- nyitó beszedet». !! hangoztatta, hogy a nemzemezés" címen azon módokról ertekezik, amelyek
liogy a tanitó nem másodrendű ténye- segélyével czélszerüen és okosan lehet a néppezetét, amikor éppen akarják. Tudják tiségek az állani békés fejlődésének gátat akar- lelkész,
zője
a
kei',
oktatásnak
s
a
hiivallásos
iskola
is az orvosságát. Ámde ezt a betegsé Inak vetni. Kzen törekvesscl szemben a székely az egyház édes leánya, melynek munkáját a iskolában fegyelmezni. S ez nagyon fontos,
mei t az ei kölcsteleu világ bacilusaival telitett
get a mai kormánypárt valamikor esz vármegyékben is a tanítóknak a magyarság lelkész ellenőrzi s ennek a teljesítésétől függ gyermeket
kell az elromlástól megmenteni s
és a magyarosítás érdekebea na- a tanító eredményes munkássága is. Iízen műközül használta; akkor nem betegség- megtartasa
a jó útra teríteni, már pedig ez csak szakszerű
gyon sok teendőjük van. A magyarosítás,
nek bivták, hanem „alkotmányinak, illetve beolvasztás akadályai azonban, hogy a ködést hathatósan előmozdítana, ha a tanítói fegyelmezéssel lehetséges. Ismerteti, milyennek
a lelkészi kar is iiányitóiag folyna kell lenni a fegyelmezésnek mindjárt az első
mely megvédi a magyar nemzeti sza- magyal nép műveltebb a vele együtt lakó ide- gyűléseken
közbe. A hitvallasos iskolák jövője érdekében órákban. Kötelessége első sorban a tanítónak,
gen ajkú népeknél, továbbá felette tűri'lnK's. szükséges
badságot.
mindent megteuni, ami korszerűvé hogy türelemmel és sok jóakarattal lépjen be
különböző hitet is vallanak. A beolvaszazokat Így szükséges első sorban .1 az iskolába, hol részint félénk, részint vakA magyar állami tekintély azonban végűi
tásra kellene nagy súlyt fektetői, de arra is. teheti
könyvtárak
felállítása A Szent István Társulat merő. pajkos, őszinte vagy alattomos ştb. tanemcsak a parlamentben, hanem ott is liogy a székelyseg az idegen nyelvűek róva
nem kímélve tübblele könyvtár-tipust nulót kell fegyelmeznie. Szeretettel kell bánnia
csorbát szenved, ahol nem védi az el- sára számban ne fogyatkozzék meg. Kétség áldozatot
össze. Mimién iskolában kellene vala a növendékekkel, hogy kivetkőztesse azon előtelen tény pedig, hogy a székelység szama állított
lenséget a képviselői immunitás.
melyik tipusu könyvtárt beállítani. Az iskolák ítéletekből, amelyekkel telítve lehet, hogy t. i.
évről-évre
fogy,
aminek
legfubb
oka
az
elsze
Horvátországban a koalíció volt
is nagy gondot kellene a jövő- az iskola valóságos szenvedő hely s a tanitó
keresendő Különösen a pénzköl felszerel-sere
fordítani. Az l'JtJT. évi XXVII. t.-e. a hit- kínzó. Mindjárt ':ezdetbcu rászoktatjuk, hogy
szövetségesei valóságos lázitást visznek gényedésbuh
csöuök után tizetett nagy kamatuk ölik meg ben
véghez, a horvátok pedig hazaáruló be- a ki9ebb székely gazdákat Uj kcresetfoi ráso- •"illásna '-k'.dák szempontjából elég szerencsé:! az utcán rendben menjenek haza s otthon köde ez is arra késztet, hogy minél töb- szöntsék szülőiket. Ez még a szülőkre is átszédeiken felbuzdulva, leköpdösik, láb kat kellene nyitni számukra s főleg az ipar alkotás,
bet tegyünk a hitvallásos iskolák színvonalá- alakító hatással lehet.
bal tiporják a magyar állam jelvényét: fellendítésére kellene törekedni. A nagy tet- nak
Államsegélyt csak oly iskoA fegyelmezés czélja, hogy a növendészéssel fogadott elnöki megnyitó utan a jegjzó lának emelése.
a nemzeti lobogót.
nyújt, mely teljesen fel van szelelve, ket a rend és munka iránti szeretetre, becsületkönyv
vezetésével
Szabó
István
tanítót
bízta
Ideért a koalíció hibás politikája. meg a közgyűlés.
erre keíl tehát törekednünk. A tanitók anyagi érzésre stb. szoktassuk; hogy ezáltal a rossz
ellátása is fontos a fejlődés szempontjából. Ma
És minderre mi a válasz felölünk ?
gyengitsük és kiirtsuk belőle, azért
Doináuyáncz l'éter tanilóképzó-intézeti már javultak az állapotok. Fokozni kell azon- hajlamokat
már kezdetben kellő szakavatottsággal kell
Az, hogy ezt a csőcselék csinálta
tanár lelkes szavakban inditváuyuzta, hogy a ban az iskolák felügyeletét is, mert csak ha- fegyelmeznünk.
Csakhogy nálunk az ilyen csőcse- Keiclienhallbail üdülő közszeretetben álló lel- tékony ellenőrzés mellett lesznek képesek a
Nem szabad fenyegető, szigorú eljárást
léknek nemzet a neve. Tudjuk, hogy kes főpásztor! siirgönyileg üdv ,zöljek. Az elő tanitók a kor követelményeinek megfelelni. alkalmazni,
mindig szeretettel igyekezmennyire kell becsülnünk ezt a fajt. terjesztett sürgöny szövegét, mely a kővetkező, Az egyházi tanfelügyeletet ujjá kell szervezni. zünk hatni ahanem
gyermek fogékony lelkére. Szeegyhungulag elfogadlak: „Az erdélyi r. kath.
Ellenségünk az szivből-lélekből.
Hosszabb vita után a közgyűlés a követ- retettel szeretetet kell ébreszteni a növendéktanítói szövetség mai közgyűléséből Nagymélben s ez már nagy haladás a jó fegyelmezés
A mult megmutatta, hogy ezekkel tóságodat a legmélyebb hódolattal és a le, kező határozati javaslatokat fogadta el:
1. Tiltakozik mindazon törekvések elleu, felé. Meg kell ismerni a gyermek jó és rossz
sima kézzel nem lehet boldogulnunk, őszintébb tiui ragaszkodással üdvözli. Legfőbb
szokásait,
sót minden eszközzel védekezni kell el- óhajunk, hogy szeretett fópásztorunkat minél melyek akár a jelenben, akár a jövóben a hit- megjavitaui.hogy aztán képesek legyünk öt
hamarább a legjobb egészségben viszontlát- vallasos jellegű iskolák fennállása elien irálenük.
Az első hét eltelte után kezd csak a
hassuk*. Ugyancsak nevezett tanár imlitvanyára nyulnak, vagy a hitvallásos iskola önkormányEzek a horvát urak csak akkor sürgönyileg
gyermek igazi természete megnyilatkozni. Ekkor
üdvözölték gróf Apponyi Albert zati jogának a csorbítását célozzák.
fognak minket respektálni, — mert sze- vallás- és közoktatásügyi minisztert és lmets
•>. Alázatos felterjesztésben kérelemmel ismerheti csak meg a tanitó a gyermeket igazi
retni soha sem fognak — ha érzik a K. Jákó, kanonok, elnököt, aki gyengélkedése fordul kegyelmes püspök urunk ónagyméltósá- alakjában. S ha ez sikerült, az nagyon sok;
magyar állam hatalmát és erejét.
miatt nem jöhetett el a gyűlésre. Az előbbi gátioz, kegyeskednék a liitvallásos népiskolák mert a fő a gyermek természetének a megismerése, hogy eljárásunkat ehhez alkalmazzuk.
Erélyes politikára van szűkség, 9Ürgöny szövege a következő volt: .Az erdélyi korszerű színvonalon - tartása és munkájuk- A nagyobb hibákban szenvedőket folyton figyeróm.
kath.
tanítói
szövetség
inai
közgyűléséből
nak
az
életre
kiható
eredményessé
tétele
érakkor lesz rend, külöuben soha.
Xagyméltóságodat, mint a magyar tanügy leg- dekében az egyházmegye minden iskolájára lemmel kell kisérni. Az elültetésnél Ügyelni
Meg kell mutatni, hogy a magyar lelkesebb előmozdítóját hódolatteljes hálával uezve kivétel nélkül a Szent István Társulat kell. A rendetlenkedni szerető tanuló legyen
a tanitó szeme előtt. A rendreutasítsa
nemzetet nem lehet büntetlenül gyalázni. üdvözli", a másiké: .Az erdélyi róm. kath. által összeállított és kiadott itjusági könyv- folyton
legyen mindig szelíd, de a legcsekélyebb hibát
Ha csőcselék volt az az utcai had, tanitók szövetsége Nagyságodat, mint fárad tárak felállítását elrendelni, kötelezvén a helyi sem
szabad
elnézni. Az iskolában csend, rend
elnökét mai közgyűléséből legószin iskolai hatóságokat, hogy a könyvtár beszerakkor mint csócselékkel kell elbánni hatatlan
és figyelem legyen, mert ez a jó fegyelmezés
tébb szeretettel üdvözli".
zésére,
illetve
az
árának
évi
törlesztésére
Ilyeneknek csak a szurony impónál,
jele. A rendetlenkedöket és rossz viseletüeket
Végül a szeretet igazi szavaival tolmá- szükséges összeget évenként az iskola költ- nem szabad az utolsó padokba ültetni, mert
egyéb semmi.
ségvetésében
leállítsák
és
ezen
főpásztori
rena tanítóknak Csikmegye újonnan kineezek folyton zavarnák a tanítást s a tanitó
Ha a hadsereg jó volt arra, hogy csolta
vezett kir tanfelügyelője, dr. Balló Ist\rán delet végrehajtásáról az egyházmegyei taneszközzel sem tudná fentartani a fegyela magyar országgyűlést szétkergesse, iránt érzett szeretetüket és bizalmukat s kérte, felügyelői hivatalhoz zároa határidő alatt je- semmi
met. Cseud alatt nem a merev mozdulatlanlentest
tegyenek.
nem lenne arra jó egyszer, hogy a ma- hogy ismert buzgó működésével es jó indulaság értendő, hanem a mely a tanítást nem
3. Tekintettel a nem állami elemi nép- zavarja.
gyar nemzet ellen irányuló ellenséges tával karolja fel és mozdítsa eló a népoktatás
iskolák
jogviszonyait
és
a
községi
és
hitfeleügyét.
Az
éljenzéssel
fogadott
üdvözlés
után
magatartást megakadályozza ?
A figyelmet ébren kell tartaui, mert ugy
dr. Balló István meghatva mondott köszönetet kezeti neptauitók javadalmazását szabályozó
Szomorú jelenség a magyar poli- a nem várt ovációért és munkálkodásának si- 1Ü07. évi XXVII. t.-czikkre, alázatos felterjesz- csend is lesz. A tanitó ottbon készüljön a tanításra,
hogy tanítása érdekes legyeu s lekösse
tikai életben, hogy éppen az a kormány keres voltához a tanitók szíves támogatá- tésben kéri a püspök úr őnagyméltóságát, ke- a figyelmet.
gyeskedne
a
hitvallásos
népiskolák
háboritsát
kérte.
kénytelen eltűrni a nemzet ellen való
Rendre kell szoktatni őket: jöjjön ponA választmány jelentésének felolvasása batlan jövője és természetes fejlődése szemnyilt és szemérmetlen agitácziót, amelyet
előtt,-melyet mult számunkban egészében kő- pontjából a fennhatósága alá tartozó összes tos időben, tisztán iskolaszerrel felszerelve stb.
„nemzetidnek nevezett a közvélemény. zöltUnk,
Erre
állandóan
figyelmeztetni kell; ha pedig
elnök üdvözli Szabó Mihály KiakUkülló- helyihatóságainak rendeletileg meghagyni, hogy
Ha az előző alkotmányos kormá- rnegye kir. tanfelügyelőjét, aki nem most elő- az iskolák dologi ellátására (fűtés, takarítás), vétenek, büntetni kell.
Egyes gyermeki hibákat s ázok javítási
nyok alatt történnek ez események, ször érdeklődik a Csikmegyei tanitók szellemi felszerelésére és a szükséges taneszközök bekiváló gondot fordítsanak s e célra módját is felsorolja A sze szélyes növendéket nem
bezzeg lett volna felfordulás, lett volna munkálkodása iránt és tiszteli meg jelenlété- szerzésére
azon helyeken, ahol még nincs, közadakozás szabad elkényeztetni. A hazudozást le lehetBzokvel a tanitók itteni közgyűlését.
lárma.
.Hitvallásos népiskoláink jövője" utján is iskolai magtárak létesítendők, a meg- tatni, ha megkívánjuk, hogy Bzcmünkbe nézve
Most azonban lenyűgözi a több- címenEzután
Gyurcsovec Károly Ulkei tanitó olvasott levő iskolai alapok jövedelmet pedig a tőkésí- mondja el mondandóját; ezáltal belezavarodik.
séget a pártfegyelem. Nincs nemzeti fel, aki a róm. kath. felekezeti iskolák fenntar- tés mellőzésével a fentebb emiitett szükséglet A kíváncsi, folyton kérdezősködő gyerek kérdéirányú ellenzék, mely a nemzet javai tását és tovább fejlesztését óhajtja, mivel az ellátására forditaudók, söt ahol az elkerülhe- seire eleinte felelünk, de később figyelembe Bem
szükség sürgeti, e célra a templom jö- vesszük kérdéseit. Az árulkodás a legelterjedtölött való órködésben a kormányt ellen- egyház iskolái révén mindig irányitója volt a tetlen
kultúrájának. Hazánk története is vedelmének bizonyos hányada is felhasznál- tebb hiba. Ezen ugy lebet segíteni,- ha a tanulókat
őrizze, birálja. E nélkül pedig egészsé- nemzetek
bizonyítja, hogy a magyar nemzetet csak a ható legyen. Továbbá a fenti tekiutetekből ke- magukra nem hagyjuk s nem bízzuk tanulóra
ges parlamenti élet nem jöbet létre. kath.
vallás befogadása tettu képessé az állami gyeskednék elrendelni, hogy az iskolaszékek a felügyeletet, aki maga a legtöbbet lármáA többségi pártok ráfogják min- élet megszilárdítására. A kath. kultura képessé mindenütt az emiitett törvényhen engedélye- zik s a legtöbbet is árulkodik. Az ily magukra
denkire, ki velük nem ért egyet, hogy tette a nemzetet arra, hogy egy ezredév vi- zett 3 évi átmeneti idő mellőzésével a tanitók hagyás leginkább a kántortanítóknál fordul
hazaáruló; s máig sem tudták levetkőzni azt a jelentéktelen, sőt kisszerű
magatartást, liogy minden bajok forrásául a régi rendszert teszik meg.
Sötét a politikai élet képe Semmi
ok eincs a jövőt rózsás színben látnunk.
Ellenségeink száma növekszik künn
és benn; jó barátaink fogynak. Ezen
az uton mind jobban távozik az egységes magyur állam csalóka képe.
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rális viszonyokat ismertette. A nép életnek két ez a beszéd ÉB főelv ma sokaknál; dolgozni
fővonása ragadta meg a figyelmet, az egyik két kézzel fizikai muukát s cz által családot
az erkölcsök tisztasága, a másik a kultura és egyedet boldogítani, ez már nem ahhoz a
fejlettsége. A fiún nép szeszes italt soha nem keztyüs, lakkos, halcsontokkal körültámogatott.
iszik, a nők politikailag és társadalmilag egyen- testhez álló dolog. Miért? Mert nagy az elforangúak a férfiakkal. Rendkívül tudomány ked- gultság s téves uton halad az emberiség igen
velő és az élet zordsága mellett is szereti a sok tekintetben, kivált pedig a nőnevelés terén.
Ennél nagyon előrehaladtunk a hátramenésben.
dalt. Minden mulatságuk az ének.
igen sok nőre nézve a lesajnált ránA' hálás közönség köszönetét meleg szív Elmúlt
táskeverés
az az idő, midőn nem az
vakban tolmácsolta az előadás végén Deák volt — mintidőszaka,
most — reá nézve dicsőség, hogy
Lajos kir. tanácsos, a Székely Szövetség el- milyen — valami
franczia műhelyben kieszelt
nöke s fölkérte az ifjú tudóst, hogy- a Székely- s külömböző alakokban
frizurája, madárföldet is a finn nép előtt majd ismertesse meg. ijesztő divatos ruhája pformált
más efféle csodabogara
Ispanovits
Sáuilor
Marosvásárhelyről
BorAz egyházi szolgáltatmányok.
van — hanem milyen konyhája, éléskamrája,
székre ment. hol egy heti tartózkodás után baromfi- s más efféle állománya vau.
A D. H. közli az alábbi átiratot, melymegkezdi körútját. Meglátogatja Gyergyószent(Folyt, kőv.l
gróf Apponyi Albert kultuszminiszter gróf Szémiklóst, Szovátát, Köröndöt, Székelyudvarhelyt,
chényi Miklós győri püspökhöz intézett s amely
Homoródot,
Csíkszeredát,
Tusuádot,
Málnást,
A kirándulások utiterve.
Bálványnsfüredet, Kézdivásárhelyt, Kovásznát,
első fecskéje az egyházi szolgáltatmányok megKÜLÖNFÉLÉK.
I. kirándulás:
Sepsiszentgyörgyöt, Élőpatakot és Brassóban
állapításának és rendezésének. Kp ezért itt
Az „Őrszem" 1907. évi julius hó
Szamosujvártól egy órányira fekvő Désakna fejezi be körútját. Ahol érdeklődés nyilvánul
adjuk az átiratot:
községében levő in. kir. kincstári sóbánya és en- előadást is tart.
23-iki számában Bálás Bélától „TaníMéltóságos és főtisztelendő Gróf, Püspök Ur! nek telepe megtekintési1.
A marosvásárhelyi Székely Társaság ez tók gyalázása a „Csiki Lapok"-ban"
Augusztus 7-én reggel 7 órakor Szamositjvár. utón is a székely közönség ügyeimébe ajánlja
A párbértermészetli szolgáltatások küriil
általánosan észlelhető, immár évtizedes, felet- város lőterén u -Korona" nevű vendéglő előtt gyü- Ispanovits urat, ki érkezését az előadás ide- cimen megjelent cikkre az érdemleges
lekezés
és innen indulás kocsikon Désaknára, itt a jének megjelölésével előre közölni fogja.
tébb kedvezőtlen tapasztalatok megérlelték
választ a Csiki Lapok legközelebbi szábennem azt az elhatározást, hogy ezen szol- bánya és telepe megtekintése után a sósfiirdőben
mában fogom közölni. Szlávik Ferenc.
gáltatások megfelelő rendezése érdekében szük- Iliiilés s innen villásreggeli után kocsikon utazás
séges, célravezető intézkedések kormányzati I>ésrc, n város megtekintése után közös ebéd a
— Kinevezés. A király Maraschky RóVanitatum vanitas.
• Hungária" vendéglő kert helyis égében é.lnp szehatáskörömben mielőbb megtétesseuek.
bert a csíkszeredai kir. járásbíróság albiróját
Igazán
bámulatos,
—
ha
az
ember
figyerint,
délután
félhárom
órakor
a
vasiul
indóháztól
eddigi
állomás helyén kir. járásbiróvá nevezte
Legalázatosabb előterjesztésemre ő cs. és
lemmel kiséri — hogy idő örökké forgandó ki. Gratulálunk.
ap. kir. felsége is 1906. évi november hő 22-én utazás haza.
kereke
mi
mindent
hoz
felszínre
s
rak
le
Jelentkezhetni ezen kirátidnlásru Duba Kriskiadott legmagasabb elhatározásában elrendelni
Áthelyezesek. Az igazságügyi miniszter
ugyanakkor sok olyan dolgot, amelyet talán
méltóztatott, hogy a szorosan vett kougruaren- tóf városi tanácsos, székelytársasági tag urnái, mint évtizedek,
századok múlva, vagy talán soha Welmau Samu csíkszeredai kir. alügyészt a
dezésre vonatkozó tárgyalások befejeztével a a kirándulás vezetőjénél.
brassói kir. ügyészséghez helyezte át;
Költségek: Kocsibér Désaknnig s onuok llésíg sem szed fel ismét talpára. Kont és épit az
kongrua-bizottság első sorban a párbértermé
— Jancsó Istváu csíkszeredai erdészjeUgy tesz, mint a szeszélyes gyermek. De
szetü szolgáltatások reudezésének" nagyfontos- személyenként 2 korona. Vasúton Kolozsvár—Maros- idő.
hogy nem mindig jár el helyesen az ő esze- löltet a füldmivelésügyi miniszter Temesvárra
ságú kérdését tárgyalja és ezen tárgyalások vásárhely felé a kedvezményes jegy használható. veszett
futásában véghezvitt alakításaiban, arról helyezte át.
eredménye annak idején legmagasabb elhatáII. kirándulás.
meggyőz a mindennapi élet és
— Anna-bálok. A fürdőhelyeken u. m.
* igeo sokszor
rozása elé terjesztessék.
Anguszlus 7-én reggeli N óra oO perczkor tapasztalás. Azért hallunk soksxor egyik-másik Tusnádfürdöu, Borszéken és Hoinoródon a szoMinthogy azonban ennek a nagy horderejű Szainosujvárt
vasúti indóháztól utazás vasúton dologra vonatkozólag ilynemű sóhajtást az kásos évi Anua-bálok folyó hó 27-én fognak
és sokoldalú kérdésnek közmegnyugvást keltő Galgó vasúti a állomásig,
kocsikon a Bába emberek ajkáról: .Hej, ebben a tekintetben megtartatni. Yárosuukból a tusnádi fürdőn renmegoldása igen nagy köriiltekintést és beható szoroson át Magyarláposra,innen
itt közns ebéd, ugyan- is jobb idő volt ezelőtt* Mondják ezt a köz- dezendő Auna-bált szokták felkeresni és mint
előzetes tárgyalásokat igényel, alig remélhető, az nap délután-4 ómkor Magyarláposról
kocsikon erkölcsre, becsületességre, őszinteségre, talán halljuk az ifjúság zöme ez alkalommal is töhogy az már a közel jövőben eszközölhető Sztojku-fürdő re, a fürdő és vidéke megtekintene
a megélhetésre, időjárásra s tudná Isten meunyi megesen fog megjelenni, különösen azon okból,
legyen.
ilyen sarkalatos tételre vonatkozólag, sőt kiter- hogy a jövő heten tartandó egyetemi estélyen
után a fürdő éttermébeu közös vacsora.
Ebból a megfontolásból kiindulva szükAugusztus ft-áu délelőtt 9 órakor villásreggeli jed ez a nőnevelésre is. Nagyon természetes, való megjeleuésre jó példát nyújtson a tusnádségesnek látom, hogy már most, a végleges elköltése után kocsikon llollómező leié utazás hésre hogy nem azt akarom ezzel mondani, mintha
rendezés bekövetkezése előtt az úgynevezett a vasút állomás hoz. onnan 3 óra 40 perczkor uta- annak a semmiség örök tengerébe alámerülő fürdői közöuségnek.
— Tisztelgés az uj tanfelügyelőnél.
dologi természetű párbér szolgáltatások meg- zás Kolozsvár Marosvásárhely felé haza.
ártatlan időuuk — melyet órával mérnek — Dr. Balló
Istvánnal, Csikvármegye újonnan kiszüntetése tekintetében bizonyos rendelkezés
Ezen kirándulás vezetője: Ke ke te Lázár szé- írnám terhére azt a sok fonákságot, amelyet nevezett tanfelügyelőjénél e hó 20-án tisztetörténjék. Értem itt azokat a szolgáltatásokat, kelvtérsusági tag, kinél előlegesen lehet jelentkezni. sokszor — szép reklámmal lévéu ellátva —
legtek a Csikmegyei róm. kath. Tanítói Kör
amelyeket a katholikus lelkészek némely pléKöltségek: a vusliti utazásnál kedvezményes a világközönség nagy része tapssal jutalmaz. tagjai. A kör vál.isztmáuya nevében Zsögön
bánián a nemkatholikusoktól mint a földbirto- jegyek használhatók, (ialgótól
Nem. Hanem annak az időnek, amely a Zoltán eluök üdvözölte az uj tanfelügyelőt, aki
Magyarláposon
kon vagy a házon nyugvó dologi természetű át Sztojkáig s Sztojkától Hollómezöu keresztül 1 lésig nagy társadalom gondolkodás módjából, a korterméket követelnek. Az ilyeu dologi termé- személyenként H korona kocsiber. Minden kocsi szellem változatosságából eredő' társadalmi szívélyes szavakban köszönte meg a jó kivánatokat és a tanítókat kitartásra és intenzív
szetűnek tartott szolgáltatásuk az eddigi tapasz- legalább 4 vendéget szállít.
mozzanatoknak minden téren megnyilvánuló munkálkodásra buzdította. Ugyancsak ekkor
talatok szerint állandóan jogvita tárgyát képezátalakító munkájából áll. Igen, ezek a tényezők üdvözölte a Felcsiki Tanító Egyesület nevébeu
111. kirándulás.
vén, mig egyfelől azok behajtása a lelkészekre
Augusztus 7-én reggel K óra 50 perczkor a végzik a rontó, bontó munkálatokat a társa- Ráduly Benjámin eluök az tţj tanfelügyelőt,
nézve nagyobb nehézségekkel jár, addig másdalmi világrendben, hol jól, hol rosszul. Leront
felől igen gyakran súrlódásokat, sót gyűlölkö- szamosujvári indóháztól a szamosvölg)i vasuutou ez az idő sokszor szilárd alapokon nyugvó, aki megköszönte az iránta megnyilvánuló raiuditlás
l)ésen
át
Beszterczére,
itt
közös
ebéd,
délgaszkodást és támogatásukat kerte, nehéz de
dést idéz elő a különböző vallásfelekezetek
századok viharát túlélt s a népjólétre kiható az egész csiki székelységet mélyen érdeklő
után a város megtekintése.
között.
_
intézményeket,
erős
társadalmi
épületeket
is
Augusztus hó H-áu reggel 5 ómkor Besztermuukájában. ígéri, hogy mindig teljes erejéből
Mindezek alapján tisztelettel felkérem
s emel ennek törmelékein talán a szemnek
Méltóságodat, méltóztassék engem lehetőleg céről kocsikon indulás Borgó községen keresztül külsőleg tetszetősebb, de alapjában véve rozoga azon lesz, hogy a népuevelés ügyét fellendítse.
— Plébános beiktatas. A Szent Péter
minél előbb, de legkésőbb folyó évi szeptem- Bukovinába i torna-Yátra keleti lénuyel berendezett tákolmányt, amelynek tatarozására nagyon sok
ber hó l-ig az 1006. évi jövedelmi összeírá- fürdőig; — innen augusztus U-én reggel 5 órakor szellemi és anyagi ereje, hipotékája fecsérelő- egyházmegye plébánosának beiktatása e hó
•_'5-au (esz, amelyre nagyban folynak az elősokban megállapított szolgáltatásokat alupul Bukovinán keresztül Kudiiu-Borberckcg; — innen dik el a társadalomnak.
augusztus 10-éu reggel 5 órakor Oláh szentgyörgy
véve tájékoztatni az iránt, hogy:
Igy például láthatjuk, hogy az eszeve- készületek.
I un lő megtekintésével Kisilváig; itt a szamosvölgyi
1. Méltóságod egyházmegyéjében hány
— Szentgyakorlat. A tanítók és taná10 óra 58 perczkor Kolozsvár—Maros- szett divatkórság lerombolja a régi egyszerűolyan plébánia van, amelyben a nem katholi- vasúton
séget, az önzés az ösziuteséget és igazi barát- rok szentgyakurlata, amelyen mintegy 90 tafelé utazás.
kusok a katholikus lelkésznek a dologi termé- vásárhely
nító
és
tanár vett részt, köztük legtöbbeü
Ezen kirándulás vezetője K.-Xagy Lajos fő- ságot, a rangkórság és urliatnámság összetöri
szetű párbér cimén tápyleg szolgáltatásokat szolgabíró,
Csikmegyeiek, e hó 16—20-án folyt le P. Koszékely társasági elnök, kinél előlegesen és kitörli a tisztességes munka és kötelességteljesítenek ?
teljesítés nyomán fakadó s a megelégedést marik Istváu Jeins társasági atya, kalocsai
2. valamint pontosan tájékoztatni az iránt, lehet jelentkezni.
fógimn. tanár vezetésével, aki mély meggyőKöltségek: vasúton utazásnál kedvezményes megteremtő érzést az emberek lelkéből s az
is, hogy mennyit tesz ki a nem kathólikusok jegy h aszná 111 utó. Besztercééről kocsin Bukovinán ezek összeségéból származó és a társadalom- ződésből és igaz hitből fakadó szavakban isáltal tényleg teljesített dologi természetű pár- át Borberekig, innnen Kisilváig a vasúti állomásig mal, sót öumagával való meghasoulás, muuka mertette a kath. vallás fenséges tételeit és
bérszolgédtatások pénzértéke plébániánként és kocsibér személyenként 12 korona. Minden kocsin nélkül való megélni törekvés rögeszméje áruba bűnbánatra meg jobbulásra intette a résztveaz egész egyházmegyében?
bocsátja az erkölcsöt, becsületet, hogy igénye vőket. Isten fizesse meg a kegyes főpásztorhelyeztetik el.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletein négy kiránduló
kielégítést nyerjeD. S ennek a sajnálatraméltó, nak, hogy újból alkalmut adott, hogy sok szomAkik
e
kirándulások
bármelyikén
résztvenni
őszinte nyilvánítását.
Apponyi. óhajtanának, kérjük, hogy a bejelentést u pontos kóros elfajulásnak különféle téren és mérték- júhozó lelek vigaszt merítsen a bit feunséges
tanaiból és megtisztulva, Istenhez felemelkedve,
cini inegjel ök-sével u kirándulások vezetőinél Szuiuos- ben megnyilvánuló tüneteit feltalálhatjuk léptávoztassék á csodatevő Szűz kegybelyéről.
ujvAn-a t'.IUT. julius liú 2(>-ig megtenni szívesked- teu-nyoinon s ez az egyik megteremtője, előA „Székely Társaságok Szövet- jenek.
idézője a szocializmusnak is.
— Esküvő. Dr. Wassermaon Simon
Nézzük meg csak a népnél ezelőtt divó gyimesközéploki orvos, folyó hó 28-án tartja
sége" közgyűlése.
Kedvezményes vasúti jegyeket kivallatni Maroshnziipnrt, milyen hanyatlásnak indult némely esküvőjét Schlesinger Esztike kisasszonnyal,
A „Székely Társaságok Szövetsége- második vásárhelyről küld az elnökség.
vidéken. Ma-holnap csak hírből ismeri a Tusnádfürdőn.
rendes közgyűlését íolyó évi augusztus hú <>-iín
guzsalyt, szövőszéket s más efféle dolgokat,
— Tusnádfürdőn a vendégek száma a
délelőtt 9 órán kezdve Szamosujváron a Yigudú
melyeknek segélyével a neki szükséges ruha jelentés szerint 729. Ez a szám, noha a mult
Finnország ismertetése.
dísztermében tartja meg.
s más ilyesmiknek valót elkészítette, amely évekhez képest csökkenést jelent, mégis tekinErről a különös országról és a magyar- házi készítmény tízszer annyi ideig tartott és tettel a mostani nehéz viszonyokra, elégnek
Tárgysorozat.
ral legközelebbi rokonságban álló népéről ke- százszor annyit ért, mint a most drága pén- mondható.
I>élel£tt a úrán kezdve:
veset tudtunk.
zen fizetett s a hazát elárasztó osztrák ipar— Hajtóvadásaat Csikraentdomo1. Elnöki megnyitó. Tartja: l)eák Lajos elnök.
* Csak az ujabb időben kezdődött az érint- czikkek, rongyok s más értéktelen lim-lom,
2. A szövetségben levő társaságok és testüle- kezés a Hon és a magyar nép között. Akad miket a divathajhászás s a nagyzási hóbort koson. A község érdemes elöljárósága, Szentdomokoson
a folyó évben e hó 21-én már a
tek kiküldötteinek igazolása: jegyzőkönyvvezető és ;ak lelkes emberek, kik a finn kulturát alapos állit előtérbe. Igy vagyuuk igen sok más
hitelesítők kiküldése.
tanulmány tárgyává tették. Ezek egyike Ispá- egyébbel is, ugy erkölcsi — mint gyakorlati második hajtóvadászatot reudezte s nem kis
eredménnyel, amennyiben a derék székelyek
8. Titkári jelentés a szövetség működéséről, novits Sándor fővárosi flatai tanár. Megtanulta teren.
is egy jól kifejlett anyamedvét hoztak
a tagtársaságok tevékenységének ismertetésével. a finnek nyelvét és egy teljes évet élt az éjPillantsunk be például azokba az üres ezúttal
szaki országban. Tanulmányait összegyűjtötte udvarokba, hol alig egy-két beteges tyúk lé- magokkal.
Előadó tfátbé Józsel főtitkár.
4. Vasutügyünk. a) Székely vasutak. Elő- és egy nagy munkában készül kiadni. De eu- zeng, uézzük meg a jóformán puszta kerteket,
— Magyar címerek és zászlók a s
adója: László Gyula alelnök és Borszéki Soma nél még többet is tesz, rokonszenvet kelteni hol gyümölcscsel megrakott fák és viruló iskolákban. A lex Apponyi azt is tartalmazza,
nyög. minisztefi osztálytanácsos, b) Szamosujvúr— vállalkozott a magyar közönségbeu a finnek veteményágyak helyett néhány szuette fn — Iftpgy az összes állami és állami segítséget
marosvásárhelyi vasút Előadó: K. Nagy Lajos iránt. Ezért most beutazza az országot s tu- mely önmagától tengődik — s nebány fészek- igénybe vevő felekezeti és községi iskolákra
főszolgabíró a szamosujvári Székely Társaság elnöke. dományos színvonalon tartott-előadásban és burgonya és paszuly engednek némileg arra fel kell tenni a magyar czimert s hogy az is5. A mezőség és az erdélyi magyarság. Elő- vetített képekben bemutatja Finnországot.
következtetni, hogy ott gyümölcsös vagy vete- kolák nemzeti űuuepek alkalmával a nemzeti
A marosvásárhelyi Székely Társaság meg- ményes kert volna. Sok olyan dologért men- lobogót tűzzék ki. Ú törvény értelmében a beladó: gróf Bethlen István nagybirtokos, országgyűhívására Ispanovits Sándor a Székelyföldre is nek ki százezrek és milliók, amelyeket házilag ügyminiszter utasította a főszolgabírókat, hogy
lési képviselő.
6. A kivándorlás kénlése. Előadó László eljött. Első előadását Marosvásárhelyt julius elő lehetne állítani, az édeB anyai földben szor- a járásaikban levő összes jelzett fajtájú islö-án tartotta meg nagyszámú intelligens köGyula szövetségi elnök.
munkával és okszerűséggel megter- kolák cimer- és zászló szükségleteiről kimuzönség érdeklődése mellett. Az előadás két galmas
melni e az általunk megtermelt és előállított tatást terjesszenek fel. Szeptembertől tehát a
Délután 3 órán kezdve.
részből állott. Az elsőben Finnországot geogra- dolgokat
célszerűen felhasználni. Könnyű ennek magyar államiság külsőleg is kídomborul isko7. Az erdélyTészi megyék népoktatási viszo- flailag mutatta be. Az ezer tó országa a remek-a magyarázata. Ma sok urat és kisasszonyt láinkon . Vájjon a nemzeti cimer mellett az
nyainak javításáról. Előadó: Sasai Kagy Lajos városok, a vízesések er az éjszaki fény 50 si- szeretne a világ nevelni, azoknak kényelmes idegennyelvű felírások megmaradnak ?
szegedi felső kereskedelmi iskolai tanár, szövet- kerűit képben már meggyőzött mindenkit arról, jövőt teremteni s irtóznak a gondolattól, hogy
— E g y e t e m i e s t é l y . Nagy előkészülehogy Finnország csodáson Bzép ország. Szünet
ségi ellenőr.
azok a dédelgetett gyermekek még munkára
6. Erdélyréazi háziipari czikkek központi áru alatt a zenekar aflnn himnuszt játsita. A má- is legyenek utalva. Könnyen élni, szépen járni, tek mellett közeledünk az egyetemi estély napjához.
csarnokának felállítása. Előadó: Dömötör János sodik részben a népéletet, a gazdasági kultu- nem igen dolgozni, no meg nagynak látszani, A jogáaziljugúg már moet elkövet mindent, hogy
az eatély sikerét az eddigiekhez méltóan biztosítsa.
elő kántori teendőik végzésekor. A makacsságot higgadtsággal, szeretettel lehet csak orvosolni. A fenyítésben legyen meg a fokozatosság : intés, feddés, felállítás a padban, kiállítás, bezáráB. Pálczával ne fegyelmezzünk.
De ha mégis szIlkBég volna rá, haragunkban
ne fenyitsUnk, hanem csak ha lecsillapultuuk.
Egyéb apróbb ügyek elintézése után a
közgylllés, melyen mintegy 110-en vettek részt,
köztük több plébános éafögimn. tanár is, délután 5 órafelé ért véget.
— k.

főgimnáziiiiui tanár, a sznmoanjvári Székely Társaság tagja.
9. Számadás, költségvetés (a központi vezetőség véleményével i. Előadó Sárkány Miklós szöv.
pénztáros.
10. A jovo Évi helyének és idejéuek meghatározása ciz elnökség vélemény évelj. Előadó Máthé
József főtitkár.
11. Imlitványok.
Megjegyzés. A közgyűlést követő napokon
három kirándulás rendeltetik a közüli fürdőkre és
városokba. Akik o kirándulások valamelyikén résztvesznek és elszállásolásra igényt tartanak, jelentkezzenek julius 2«>-ig K. Xngy Lajos elnöknél. —
A szövetség központi vezetőségének megérkezése
és hivatalos fogadás Swimosiij váron augusztus hó
5-én «1. ti. 7 óiukpr lesz.
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végezték, tartottnak hiteles módon azt is kimutatni, hogy azótn hol voltak alkalmazva,
illetve inivel foglalatoskodtak. A pályázat a|á
bocsátott állásokat a kerületi posta- és távirda— Petőfi ünnepség Káaaonfttrdfin. igazgatóságok fogják betölteni, és pedig a
A kiszoojnkabfalvi filrfón lidiiló közönség, mint budapesti posta- és táirdaigazgatóság 20-at, a
évek ótn, ugy uz idén is, folyó hó 28-án (va- többi igazgatóság pedig egyenkéut 10-et. —
sárnap) bankettel és tánccal egybekötött ünnep- A sajátkezüleg irt és születési, orvosi, erkölcsi
séget rendez a szabadság lánglelkü dalosának, és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt lolyaa segesvári csatatéren a hazáért eihalt Petóti modványokat a már közszolgálatban állók elölhalálanak 58-ik évfordulója alkalmából. Az járó hatóságuk, a közszolgálatban nem állók
Ünnepség másorát technikai akadályok miatt pedig nz illetékes főszolgabíró vagy polgárnem közölhetjük, de az érdeklődő közönséget mester utján folyó évi augusztus hó 1-éig,
ez uton hivja meg a rendezőség, Az Ünnepi ahhoz képest, hol a pályázók alkalmaztatást
szent-mií>e bemutatására főtiszt. Beke Boldizsár óhajtanak nyerui: a budapesti, kassai, kolozspremontrei tanár urat. a serlegbeszéd megtar- vári, nagyváradt, pécsi, pozsonyi, soproni, tetására pedig dr. Balogh Vendel ügyvéd urat mesvári, vagy zágrábi posta- és távirdaignzgatósóghoz nyújtsák be.
kértük fel.
A helybeli honvéd tisztikar ia hazaérkezik a manSvei-rnl és igy a tánczos ifjoaág megszaporodva,
küiinyebben oldja meg azoo feladatát, hogy mindenkinek ezen a bálon sokat kell tánczolnia.

— A nyergestetői ünnepély műsora:

— Istentisztelet a hargitai fürdőn. gébb irányzatba esett vissza, a minek okát — a

Megható jelenetnek voltak tanúi a hargitai
fürdővendégek (julius 2l-éu) vasárnap reggel,
a midőn fél órai időközökben háromszori csengetés jelezte, hogy ma nagy nap van még a
„Hargitai fürdőn" is. A harmadszori csengetésre az összegyűlt hívek a szent olvasó elvégzése és a „Jöjj el Szentlélek Isten' elének
lése után : Körösi Géza tnploczai lelkész lélekemelő és megható, szép szent beszétlben ecsetelte, hogy a .Mindenhatót itt az Isten szabad
ege alatti szent templomában is kötelessége
vasárnap minden kereszténynek imádni. Végül
a litánia és rövid iina befejezése után a fürdővendégek szétoszoltak.

nyári idénynvel rendesen karöltve járó üzletcsendtői eltekintve — főleg ti külföldi pénz viszony okuak állandó feszültsége képezte. Nagyobb ál-hanyatlás mindazonáltal csak egyes értékckuél mutatkozott, melyek közül különösen szembeötlik nz osztrák*
magyar államvasút részvények árcsökkenése. Kzen
részvények árfolyamára kedvezotlen'il hatott az
osztiák vutíútügyi miniszterm-k abbeli kijelentése,
hogy őszre egy vasutállamositási törvényjavaslatot
szándékozik beterjeszteni. de megjegyzendő, liogy
az elailások ezen részvényeiben túlnyomó részt a
speeuláeió részéről történtek, míg a tőkepénzesek,
hizváu nz osztrák-ni ugy ar allamvasiittársasiig államosításának kedvező lebonyolításában, részvénybir— Munkásbetegsegelyző pénztárak tokukat lcnturtják.
életbeléptetése. Kossuth Ferenc kereskeElég jól taitották magukat a rimamurányi
delmi miniszter rendeletet bocsátott ki az ösz- vasmű részvények, miután a vasszükségletre .-ouatszes törvényhatóságoknak, mely rendelet sze- kozólag a legutóbb közzétett kimutatások u vasipar
rint elődjei egyikének az ipari és kereskedelmi helyzetéről még mindig nagyon kedvező képet
alkalmazottaknak betegség és baleset bizto- nyújtanak és igy az alpesi báuyn-részvények, valaBitásra szóló rendeletét hatályon kivül helyezi mint a rimamurányi vasmű-részvények is a vasés az uj rendeletet életbelépteti. A rendelet iparhoz közelálló körök részéről képezték állandó
értelmében az ipari és kereskedelmi alkalma- kereslet tárgyát.
zottaknak betegség és baleset esetére való bizA befektetési értékek piaozau uagyou esendes
tosítására országos munkásbetegsegélyzó és volt az üzlet és az árfolyamok alig szenvedtek
baleset biztosító pénztárt állit fel a munkás- változást.
biztosító pénztárak felügyeletére és ellenőrzéA pénzpíacz helyzete változatlan, daczára
sére állami munkásbiztositó hivatalt rendel. annak, hogy az osztrák-magyar bankunk legutóbbi
A pénztár felállításával az uj rendelet a régi kimutatása némi jzvulást tüntet fel. de az érdekelt
rendelet megállapított rendszerét és szerveze- körök különösen a németországi pénz viszonyok
tét is lényegesen átalakítja, amennyiben a hatású alatt álluutik.
betegsegélyző pénztárak egy részét beszünteti,
Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamváltoa másik fenmuradó részében pedig lényeges zásai a következők :

szervezeti és hatáskörbeli változást rendel.
Végül e rendelet a betegség és baleset esetére való biztosításból származó vitás segélye
zési és kártalanítási jogigények elbírálására
helyi választott bíróságok szervezetét rendeli
el. E bíróságok Ítéleteinek végső fokban való
elbírálását az állami munkásbiztositási hivatal
hatáskörébe utalja.

— C s i k a y G y ö r g y C s í k b a n . A gyergyúi egyetemi hallgatók estélyéről Csikay Uyürgy
kolozsvári híres czigánypriiDHs kitiinő bandájával
felkereste városunkat is. Kedden este a „Vigadódban koncertezett és ha a közönség méltó pártfogásban részesiti, ugy még csütörtökre is itt marad.
— B o s t o n t a n f o l y a m . Edelénví tánezmeater nagy eredményeket ért el tanításaival. Boston óráit tömegesen látogatják ugy a hölgyek,
mint az ifjúság azon tagjai, a kiknek eddig nem
volt alkalmuk e nagyon divatos és szép tánezot
megtanulni. A vidéken, igy Szépvizeu igen sok
tanítványa van és elismeréssel regisztráljuk, hogy
a tnnezmester ur hozzáértsen, nagyon jól tanít,
a miért is megérdemli azt, hogy az Uletékes tényezők ugv a helybeli polgári leányiskolában, miut a
somlyói f&gimn&ziumban neki juttassák a szokásos
őezi tánctanitást
— I d ő j á r á s . A lehűlt időjárás esak nem
akar engedni. ^Ugylátszik az idei jnJiusi canicula
elmarad. A csillagászok ezt a szokatlan időjárást
ugy magyarázzák, hogy egyik bolygó a nap elé
kerülve, annak erejét elfogja. A különben szépnek
Ígérkező gabona csak lassan érik és sárga kalászokat csak az őszi vetéseken láthatunk.

4*/# mugyar koronajáradék
Magyar hitel-részvény
. .
Első magyar ált. bixt. társ. részv.
Franklin-társulati részvény .
Adria tenger hajózási részvény .

JuIIuí II
9M.
752.
11.0;».
515. 4^0.

Répáti gyógysavanyu*

Pályázati hirdetés.
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A csikszciittatnási róm. kath. egyháztanucs a megüresedett kántor-tanítói
állásra 1907. augusztus 20. határidővel
pályázatot hirdet.
I. Jövedelme : 1 Kepe helyett készpénzben 734 borona. 2. Kanonika 9 hold
103 • öl szántó ós 3 terű szénát termő
kaszáló
50 korona. 3. Tundij a gör.
kath , után 20 koronu. 4. Slóla 120 kor.
5. Ájtatos alapítványból 31 korona.
0. Államsegélyből 195 korona. 7. Fizetés kiegészítés címen 200 korona. 8.
Jogosultaknak korpotlék. 9. Lakás: díszes 2 szólni, 1 konyha, l kamra és
egy pincéből, uj csűr, istálló, sertés és
mujorság ól, veteményes kert
összesen 1350 korona a korpótlékon kívül.
II. Kötelessége az iskolaszék által
rábízott tankötelesek önálló vezetése, az
ismétlők egyik csoportjának tanítása.
Vustirnupokon, Ünnepnapokon, hétköznapokon ós szertartásokon előforduló
összes kántori tecudőket, a segédkántorral együtt, megállapított arányban
végezi.
Pályázni akarók kellően felszerelt
kérésüket fentirt határidőig alólirott
egyháztanácshoz nyújtsák be, próbaté
felre pedig augusztus 18 án d. e. az
isteni tisztelet végén feltétlen jelenje
n'ík meg
Az egyháztanács nevében:
Csikszenttauiás, 1907. julius 19-én.
1-3

Vilmán Géza s. k.,

lelkes/., epylmzt;iiiácM elnök

Egy jó házból való 12—14
évesfiu tanulónak felvétetik
Mester János könyvnyomdájában Hátszegen (Hunyadm.)
Bővebb felvilágosítást ad a
Csiki Lapok kiadóhivatala.
2031—907. kib. sz.
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Hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi minister ur 25499 907 és 57671 907.
szánni határozataival a .Székelyerdöipar
részvénytársiisaság" kérelme folytán ne
vezett részvénytársaság által Csikgyimes község határában építendő sodronykötélpálya céljaira az 1907. évi III. t.
cz. 8. § a alapján a szükséges területek megszerzése végey; kisajátítási eljárást rendelt el, az egyéni kimutatás
1. pontjában felsorolt terület kivételével.
Az 1881. évi XLI. t. cz. 33. §-a alapján ezen eljárás foganatosítására Csíkvármegye főispánja bizottsági tárgyalási határnapul f. é v i a u g u s z t u s h ó

— Pályásat. A m. kir. posta, távírda
Fáraó Simon, ÍO napjának d. e. 0 óráját tűzte
és távbeszélőnél betöltendő 100 gyakornok- 3—2
elnök.
ki a helyszínére.
jelölti állásra ezennel pályázatot hirdet a postaA kisajálitási tervrajz és összeírás
és távírda igazgatóság. Ezen állásokra az 1883
/ Ml/ xll/^lí/? Ml- >11/ Ml/Ml' <l|/ <11/MÍ/^ll/Vll/Ml/xU/ a tárgyalás napjáig Csikgyimesbükk
évi I. t.-cz. 14. §-a értelmében azok az ifjak
pályázhatnak, akik középiskolát, vagy ezzel
-község elöljáróságánál az érdekeltek
egyenrangú más tanintézetet, érettségi vizsgááltal megtekinthető. —
val, sikeresen elvégeztek, 18-ik életévüket beESETLEG
A kiküldött bizottság a kisajátítási
töltötték és magyar állampolgárok. Ezen feltételeken kivül pályázók községi erkölcsi bi- A Z O N N A L B É R B E Á T V E H E T Ő tervnek megállapítása felett akkor is érSalamáson, u. p. Ditró, a
zdnyitványnyal feddhetetlen előéletüket, közdemileg határoz, h.i az érdekeltek közül
hatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép,
plébánosnál, egy kitűnő
senki sem jelenik meg.
egészséges, a posta, távírda és távbeszélő
forgalma
korcsma
és
bolti
Csíkszereda, 1907. évi julius hó
szolgálatra testileg is alkalmas voltukat igahelyiség.
a3 án
zolni tartoznak. Továbbá azok, akik a közép"
Kálla'y
iskolát az 1906—1907-iki tanévet megelőzőleg <m /i » /it^ -IN 'it* -n» -n» »m 'ti» 'it» /m /m -in /it» /n» >it> n»
főispán, elnök.

ÖRÖKÁRON ELADÓ

Árlejtést

hirdetmény.

Csikszenttamáson a nagyméltóságú
s főtisztelendő gróf Püspök urnák 3689—
1907. számú jóváhagyásával a torony
mintegy 100 m- 18. száinu ónozott vasbádoggal ujra fedendő. Árlejtési ár 1410
korona. Nyilvános árlejtés 1907. julius 25-én délelőtt 10 órakor lesz megtartva Csik-Szenttamás községházánál,
tnely ideig a vállalat írásban beadandó.
Árlejtés megkezdése előtt a megfelelő
• • 10 százalék hánatpéuz készpénzben vagy
óvadékképes értékpapírban leteendő.
A költségvetés, terv és feltételek
hivatalos órák alatt a plébánián meg2 - 2
megtekinthetők.

Pályázati hirdetés.

Jdliuí is.
91 _>0
75».i>M2.
9U0.
—
42«. -

A csikszépvizi Szentháromság-segélyegyesület alapszabályainak 50. §-ában
foglalt intézkedés folytán, a tanulók
segélyezése érdekében, következő pályázat hirdettetik:
1. Csak azou tanulók — fiuk s leányok pályázhatnak, kik az alapszabályok 5. § ábau kiirt családok leszármazottjai.
2. Kik az 1906—7. tanévről iskolai 'bizonyítványt tudnak felmutatni.
3. Pályázati határidő julius hó 31-ik
napjának déli 12 órája. A később beérkezett folyamodványok tekintetbe nem
vétetnek.
4. Az iskolai .bizonyítványok kíséretében a folyamodványok Csikszép
vízre adandók be.
A választmány határozatából:
Csikszépviz, 1907. julius 14.

á

159-1907. sz.

— Orvosi körökben. Már rég ismert

1907. évi augusztus hó 4-én délelőtt fél 11 óra- tény, hogy a Kerencz József keserűvíz valakor Ünnepi szent-misét tart Bartha Ferenc ká- mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása
szonujfalusl plébános. A szent-mise után az és említésre méltó kellemes izénél fogva, már
ünnep a következő sorrendben folyik le: 1. kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk
Énekel a csikBzentmártoni dalárda. 2. Meg- határozottan.
nyitó beszédet mond Cseh Vilmos a csikBzentmártoni függetlenségi és 48-as párt elnöke. 3.
KÖZGAZDASÁG.
Alkalmi óda, irta dr. Nagy György országgyűlési képviselő, Bzavalja Bartlm János. 4. Ün- A „Hermes" Magyar Altalános Váltó
nepi beszédet tart dr. Barabás Béla ország- üzlet Rebzvenytarsiság, Budapest, heti
gyűlési képviselő, az országos függetlenségi és jelentése a tözsdeforgnlojnrol és a pénz48-as párt alelnöke 5. Ének. fr Szaval Udvary
piacról.
Rudolf. 7. Intézetek, testületek,ügyletek koBudapest, 1907. julius 21.
szoruletétole. 8. Énekel a csikszentmártoni
A tőzsde, mely nz előző héten a kiegyezési
dalárda. 9. Záróbeszédet mond dr. Nagy György tárgyalások kedvező menetének Iliiére bútorozott
kerületünk országgyűlési képviselője.
javulást mutatott, a lefolyt héten ismét a gyen-

.

Bara János.

Vilmán Géza,

uiegyegoudnok.

félkész.

BIRTOK ELADÁS.
Néhai csikszentgyörgyi Tompos János Bodó Zsuzsa szüleim után örökölt,

belsőségekből, szántókból és kaszálókból álló ingatlan birtokom

é s m a l o m r é s z e m , mely körülbelól
20 hold s az ezek után a közvagyonból járó járandóságom ö r ö k á r o n
s z a b a d k é z b ő l eladó. — Az ingatiun legnagyobb része a Csikszentgyörgyi
határban vau.
Értekezni lehet lakásomon Papolcz
közsegbeu (Háromszékmegye).
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Szász Jánósné
Tompos Ilka.

Hirdetmény.
A csiktaploczai Jakab András örökösei tulajdonát képező s a csiktaploczai
határon . C s i b a " nevű dlllőben lévő

lisztelő malom a hozzátartozó fekvóségekkel együtt, Csiktaploczán a

község házánál 1907 évi julius 28-án
délelőtt 8 órakor örök árou nyilvános
árverésen az elöljáróság által el fog
udului.
Addig is a feltételekről a csiktaploczai jegyzőnél tudakozódhatni.
Csiktaplocza, 1907. julius 21.

Balázs Dénes,
jegyzá.
350/v—1907. szám.

Hirdetmény.
A közigazgatási bizottságnak az
1907. évi julius hó 8 án kelt 1887. sz.
hutárnzatával a tusnád—kozmási törvényhatásági közút 1 - 2 kmt. szakaszán
lévő 3. számú Ilid újra építését 3493
korona 91 fillér összeg erejéig engedélyezte.
A fent emiitett munkálat kivitelének biztosítása céljából az 1907. évi
augusztus hó 10-ik nupján, a m. kir.
állumépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás
hirdettetik.
A versenyezni óhnjtók felhivatnak,
hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig
a nevezett hivatalhoz annyival iakább
igyekez/.enek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem foguak
vétetni.
Táviratilag beadott ajánlatok nem
fogadtatnak el.
Az ajáulathoz az általános feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 5%-áuak megfelelő bánatpénz
csatolandó.
A szóban .forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek a nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők.
M. kir. államépitészeti hivatal.
Csíkszereda, 1907. julius hó 19-én.

Csikmegyei m. kir. építészeti hivatal.

HIKDETESEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

C S I K I

Julius 24.

30. BE&m.

L A P O K

NMHMNMHMMMNMNIH

KERESTETIK

AZ ŐSZÜLŐ

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.

NAJNAK

2 drb. vadász-kutya, o O O O O

1 drb. kerékpár

Fekete Yilmos i S ;

o O O O OO

TNOMASSALAKLISZT

nétji „Rák" hajregenerator.

Hölgyeknek és uraknak állandó hajápolásra nélkülözhetetlen a Trifoleum
(hajpetrol). Trifoleum, mely megszünteti a hajhullást és a fejbőr korpásodását.
Illatszerek, arezkenöesük, pude1
rek, — suly szerint — kaphatók

1 drb. vadász-fegyver (16-os 2 csöiü)

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

visszaadja az eredeti iljukori szi-

CSILLAG VÉDJEOTQYEL

helyesen nlknlinnzvii, minftA
legolcsóbb ibszloi-.snvns mii- s
*« munkákkal és ánijnnlut- ^f^-Sj!™1™

KALMÁR VILMOS,

B=
s/emcly* é** teliorsix.'illitóU.

AMERIKAI ÍRÓGÉPEK
legújabb .Montirch", látható Írással
Husz havi részletre.

Túzm entes pénzszekr én y ek.
Orchestrion, zenélő automat á k (pénz bedobással) é s gra-

mofonok.
RIEMER 0.

BRASSÓ.

Hosszu-utca 14. sz.

i;t~->o

12-20

a Thomasphosphatfabriken Q. m. b. H., Berlin, raagyarorasági veaórkópviselóje.
Óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljünk a védjegyre!
Minden ssók ólom sárral és t&rtalomjelséaael van ellátva.

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

m
AUTOMOBILOK

BUDAPEST,

VI., Andrassy-ut 49. sz&m.

Csitszereflálian.

o ° o OLCSÓ ÁRON ELAPÓ. o ° o
Értekezni lehet
S á n d o r végrehajtónál,
Caikaaeredában.

deli növénynek legjobb és
trágyája.— Kívánatra szakt a l k.'szs.'í,'t-sen szolgál **

Részvénytársaság Csikszeredaban
és fiókintézete Bükszádon,

a legelőnyösebb feltételek mellett nyújt köl
csonöket váltókra, kezesek mellett és betáb
hízásokra.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra.
Foglalkozik idegen penznemek beváltásával
és minden bankszerű dolgokkal.
Takarékbetéteket elfogad, betéti könyvecskére és folyó számlára 4 k a m a t o z á s mellett, a lU"/u os tökekamat-adót is az intézetlizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a leg
készségesebben szolgálnak a bank kirendelt
közegei az intézet helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság főügynökséget is az intézet kezeli.
27

Az igazgatóság.

1

ÁSVÁNYVÍZ BÉRBEAPÍSI HIRDETMÉNY.

liiilási Lajos jogutódainak tulajdoaAt képező Csikmegyébco
(Erdély) Kdazon Jakabrulva község határában fekvő

<

«

KÁSZ0NI BORVÍZ (KÁSZ0NI FOKÚT)

folyó évi augusztus hó 1-től számítandó hosszabb, esetleg rövidebb
idóre bérbeadó. — Bővebb felvilágosítást nyújt: Balási József Érkörtvélyes (Szutinármegye), Lázár Miklós Csiktaplocza, dr.

Csiszer Miklós Csik-Szentmárton-

Ajánlkozók kéretnek ajánlataikkal legkésőbb
16-ig előbbi czimekhez fordulni.

folyó évi julius
u_,

1
i

i
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Yasut-utcza, a tramwny elágazásánál) bel- és
külföldi márvány okból faragiutok és csiszoltatok

Hutorvásárlók
saját érdekükben
cselek e d n e k . h a e«ív l á t o g a t á s t - t e s z n e k * * * *

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

FOGOLYÁN ENDRE

tarlók: Uránit, Syenit, Labrudor és Andesyt
kemény küzetll síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal liozzúni fordulni,
mert ez állal nagy megtakarítás érhető el.
eater,
köf
Tisztelettel:flAGY JÚZSEF BBA8SC
BAN.

Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.

P

i

NACy BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSI-S ZENTGYÖRGYÖN.
Különlegességek

liáromszéki

butorkészitményekben.

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

1 1 2 5

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

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

Betét állomáuy
Értékpapír készlet
Tartalékalap
Alaptőks .

egy millió
350 000
85.000
200.000

korona.
kornns.
korons.
korona.

M r g l a k a r i l o l t Ifikék bizton e l l i e l y e z é n e .
Kölcsönöket nyiţjt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5—6°/.-os féléves kumatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül.
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utáujárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált Idegen péhzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvállal megbizásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindenuap délelőtt 8 órától
uyitva vannak.
32—68

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete,
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődöleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében 10-tól 05 évig terjedő idóre
4' a°'o alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarekbetetekst naptól-napig 4"/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül tizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer.

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

Foglalkozik a bank- és pénzváltó Mzlet mimleu ágával, u. in.: vásárol és

elad a legméltányosabb áron

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.
n -S2
Elvállal tőisdel megbízásokat és átutalásokat bármely 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 födöanyag, olcsó áron kapható

ao-o

I r a d a : Kapu-utca 15.

M PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN. M

I r o d a : Kapu*otea 15
Nyomatott ttowboda József könyvnyomdájában, Csiksaeredibu, 1907

