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Szerkesztőség és kiadóhivatni:
S s v o b o d a J ó i s e f könyv- és papirkereskedése,
hov& alap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetés-k és előfizetési dijnk is koldendők.
Megj^Mnik minden aserdán.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

FOMU.NKATARS:

COYVÉD.

CIÍYVÉD.

Elóflietésl ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor.
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Egyes lap ára 20 fill. Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetési dijak előre fizetendők.
Nyílttéri osikkek soronkint 40 filL-ért közöltetnek.

POLITIKAI,
KÖZGAZDASACíI
ÉS TARSADALMI
Dr. RÉJÉR
ANTAL
Dr. IMECS J Á NHETILAP.
OS

A középbirtokos hitele.

őket nevelni s jót állok érte, több hasznát
vennék miudezeknek az életben, mint a német,
francia s még micsoda nyelvtan (melyet ugy
Akik a magyar földbirtokos helysem tanuluak tnegi egyenlet, síkok és más
efféle a fejből könnyen elröppenő s a közönzetét igazságosan akarják megítélni: a
séges életre semmi haszonnal nem járó haszonmagyar gazda eladósodott voltának égető
talaaságok biflázásának. Lári fári
kérdése felett nem téi lictnek napirendre,
S tudja Isten, egyik gondolat a másikat
hiszen az összes teher, mely vállát nyomja,
követi az ember agyában, kivált ha valamire
mintegy 7 milliárd korouát tesz ki.
nézve egy kis támpontot talál, ha mindjárt
a levegőben van is az a kis poutocska. Én is
Ha a magyar töld értékéül u stavégezetül ilyenbe kapaszkodvafllzöm egy kisbé
tisztikai adatok alapján 10 milliárd kotovább gondolatomat. Ugy felfüllel hallottam,
Vanitatiun vanitas.
ronát veszünk fel, akkor ma a magyar
hogy, mondjuk a távol jövőben, talán Csik(Vége).
földbirtok teljes 70 százalékkul adós
sumlyóii valaha árvaház lenne felállítva. Bizouy,
Azt mondhatná valaki, hogy hiszen az ez szép és nemes gondolat s egy vármegyéEz kétségkívül megdöbbentő adat.
Egységes közjogi alap
édes
anya
mellett
megtauulhatja
az
életre
nek humáiius gondolkozására valló bizonyíték,
De hát — ez az első viguaztnlás; —
Ha a politikai élet egészséges fejlődését szükséges tudnivalókat s elsajátíthatja a jó ha meglesz, amit bizton remélünk.
más országban is megvan Ausztriában, mesterségesen
háziasszonyságot
kitevő
és
magában
foglaló
meg nem akadályozzák, nemErre azt gondoltam tovább, hogy akkor
Angliában, Poroszországban is mintegy sokára vége lesz a magyar politika legnagyobb sok ahlalu ismeretanyagot. Ezt az alatt a négy
iile e csendes es valóban pompás, egészséges
GO százalékra számítják nz adósság- betegségének, a ko/.jngi pártoskodásnak.
év alatt — mig iskolába jár — az ó szellemi fekvésű kegyelemhelyre igazán üdvös dolog
terhet, c-«k Oroszország dicsekedhetik
Furcsa dolog is, hogy két politikai párt elfoglaltsága miatt uem teheti, aztán meg mái- volna egy általam említett és halváuy vonáazzal, hogy a földbirtok náluk feléig ugyan arra a célra törekedjék, erre ugyanazokat igen soknak az ő kisasszonysága éizi-tebeii sokkal vázolt reális irányú leányiskola. Itt azt
az eszközüket használja és mégis egymással nem nagy hajlandósága van hozzá, va;y ha hiszem, nemcsak iskolának, liaueiu telepnek
sincs eiadósitvii.
volna is hajlam, (le taliín nincs meg a kelló való alkalmas hely is lenne azon idóbeu. A
versenyezzen, egymásnak erejét liénitsa.
Két körülmény van azonban, nini
Igaz. hogy Ausztriával való szoros viszo- alkalom, h-gfollebb csak egyoldalú ismeret k főzést az egész árvaház részére elvégeznék
a dolgot nálunk súlyosabbá teszi, mini nyunk, államiságunk és függetlenségünk tel- elsajátításához. Különben is e bekezdés alalt a mi kisleányaink a házvezetőnő felügyelete
más országokban. Az egyik az, lioiry jességéiül áldozatot követel, és hogy e miatt elmondottak támogatásaképen hivatko/.hato'ii alalt és szakácsné vezetése mellett megtermelállam egyes intézkedéseire, melyek a mező- nék. csakúgy, mint a bulgárok az ennek réaz adósságteher sulyu nálunk is egyen- azt a köteleket minden hazatiasan érző ma- az
gazdasági kultura fejlódcsenek előmozdítására szére szükséges főzelék- és zöldségféléket,
gyar
ember
lazítani,
sót
végül
teljesen
szétlőtlenül van leiosztva. Az eladósodás szakítani szeretné; de az is tény. hogy minden irányitvák.
baromfi.lkat. zsírt és más házilag előállítható
tekintetében a törpe birtok majdnem hazafias párt — jelenleg a ti7-es alkotmányJól tudja ugyanis az államhatalom. Iiony szükséges czikkeket. Megvolna tehát a piacz
ki volt zárva egész u legutolsó évekig párt ugy* inint a 48-as függetlenségi párt - a földmiveló ember gyermeke - - ugy alioüy is az általuk produkált terniesztmények érté— édesapjától megtanulja, elsajátítja a gaz- kesítésére s igy : z ezen iskolára fordított
az adósság terhe alól, a parusztbiriok törekszik erre.
Ezek a fogalmak hosszú idó óta csak dálkodás fogásait s mégis milyen nagy siilyi költségek egy része megtérülne ezen az utou.
nagyobb mértékben csak most kezd
például a gazdasági isinél lő — különö- Azután azoknak a szegény átvákuak viseltes
eldósodni, a nagybirtok és a latifun- a magyar politikai élet czéllinUtos fejleszté- fektet
a határkövei; mert a G7-esek nem el- sen pedig a külön szaktanitás gazdasagi is- ruhácskáin igen alaposan megtanulhatnak a
dium eladósodása már csak 'azért is sének
lenzik, sót óhajtják és munkálják a 48 as métlő — és az ezek gerincét képező fóldmi- javítás, foltozás, varrás és fehérruhakészités
gátolva van, mert ezek túlnyomó nagy czélokat.
ves-iskolákra s ezenkívül mennyi üdvös doluoi mesterségét s itt ismét financiális szempontból
része kötött birlok : állami, törvényhatóDeák Ferencz éppen ugy függetlenségi rendez és teremt. Ott vannak a szólőszeti, köl- is haszon volna, mert uem vándorolna mindsági, egyházi alapítványi és hitbizományi. politikus volt, mint Kossuth Ferencz; megterem- tészeti, méhészeti siti. iskolák, baromtitenyész- ezekért idegen helyre a pénz, (arait pl. árva
Ezek bizony nagyon kevés hitelt vesz- tette a magyar állam: függetlenség feltételeit, t si telep-jk Nem fényűzésből vannak ezek leányok meg csinálhatnának). Tehát kettős
felállítva és drága költségen fenntartva, hauem
nek aránylag igénybe. Tehát azt kon- hogy aztán a neiuzet saját erejéből szerez- hogy a nép gyermekei ezekben megtanulják haszon Viszont ped-g az árvaház leánykái is
vissza, amit a sors tőle eliabolt, fokoa másik iskola gyakorló telepein kettős bestatálhatjuk, bogy az eladósodás külön- hesse
az okszerű kezelést, céltudatos eljárást, mely osztás mellett sok üdvös dolgot tanulhatnának
zatosan, egyetértve a királyival.
ben is rohamos processusa még rohanélkül
uem
állhat
a
mai
kor
színvonalán
egyik
Mert hiába, nekünk a királyival egyet
meg, aminek később hasznát vennék, mert valómosabb volt a középbirtoknál, s hogyha kell értenünk: egyik párt sem akarja a torra gazdasági ág kultúrája sem, nem velu-tó fel színű, hogy ugy is alig kerül ki közülük jogász
•
gy
nemzeti
verseny
a
más
müveit
államokkisasszony. Szóval a két intézet sok tekintetátlag véve 60—70 százalék közt inga- dalmat, hanem a békés fejlődést.
Hát akkor mi választja el egymástól a kal s nem használhaió ki az édes anyai fölil ben egymást kiegészítené s azt hiszem, hogy
dozik a magyar földbirtok eladósodásit,
ugy.
a
hogy
a
mai
megélhetés,
a
társadalmi
pártokat; mi é.'teline van a liT-m-k és 48-nak?
az áldozat, melyet e czélra a vármegye hozna,
akkor a középföldbirtok adósságterhe Semmi
egyéb, mint a magyar "inbei; rossz állami és egyéni igények egész sokasága azt dúsan kamatoznék később az életben, a tárnagyon körei jár az érték 80—90 szá szelleme, hogy szi-ret pártoskodni. Az átok, megkívánja. S nagyon is helyén való az állani sadalomban.
zalékához.
mely végig kiséri történelmünket, mely számos ilynemű gondolkodása.
No aztán ha még valamely meghatároHauem annak is elérkezett az ideje. hogy zott irányú ipariskola állíttatnék fel ezekkel
uapnak okozója volt
Nagyon szomorú és megdöbbentő gyászos
De végre talán „lesz még ünnep-. Ez az a leánygyermekek nevelése reális útra telel- kapcsolatban, akkor aztán teljes lenne a neez az nidat. Hogyne, mikor az összes ünnep pedig akkor fog bekövetkezni, mikor tessék. Ennek keresztülvitelére igen üdvös velés, még pedig a reális nevelés muukája,
magyar főidnek alig egy ötöde van el fog tűnni az általános pártoskodás. Mikor dolog volna olyan leányiskolákat felállítani, s még maga a híres Bebel sem tudná itt mega középosztály kezén ma s uz is a politikai pártok erejüket nem egymás ellen, a hol igazi leendő háziasszonyokat lehetne kezdeni sem, nemhogy megvetni a szocializmus
nevelni a családnak, a társadalomnak. Ezek alapját; de nem is kellene senkinek, mert felértéke 80—90 százalékáig adóssággal hauem az ellenség ellen forditják.
lennének aztán valódi polgári leányiskolák. épit>-né maga a vármegye n tiszta Bzocziális
A
politikai
életnek
ez
a
fordulata
a
vaterhelten; ezt a helyzetet senki sem
lóságban megtörtént, csak szankcionálni kell De nemcsak néhányat kellene mintegy mutat- eszmények szükséges épületét. Ez utóbbi ishasonlíthatja össze a külföldi viszonyok- azt és állandóvá tenni. Hadd szabaduljanak ványszámul felállítani, hanem egyelőre minden kolára azonban csak mellesleg teltem megkal s éreznüuk kell mindnyájunknak, fel az erők a mostani lekötött helyzetükből; vármegyében egyet. Megjegyzem azonban, jegyzést, de részletezése nem e czikk kerehogy náluuk sokkal sürgősebb a teendők nyerjen teret a magyar géniusz szárnya, hol hogy kevesebb elméleti és annál töhli az éleire tébe való.
szükséges gyakorlati dolgok és tárgyak felvé
Tudom, hogy lesznek, akik mosolyognak
egész sora mint másutt; éreznünk kell, bonthassa ki szárnyait.
Alkotni, dolgozni kell; függetlenségünk telével s az ezek feldolgozásához megkíván- e szerény eszmefuttatás fölött. Node mindegy.
hogy igenis a bibliai tizenkettedik órá
tató gyakorlati teleppel, felszereléssel, beren- Én most csak egy szerény gondolatot s talan
érdekében
is
sokkal
többet
el
fogunk
érni
ban ébredezünk.
békés uton, koronás királyuukkal egyetértve, dezkedéssel. Minő gyönyörűség volna még egypár századév múlva megtestesülendő eszmét
látni is azt n szép konyhakertet, amelyet ami bátorkodtam kifejezésre juttatni, ugy gondolAzt talán felesleges is említenem, mint ellene küzdve.
Főtörekvésünk pedig a nemzeti konszoli- leányaink rendeznének he és gondoznának az kozva, hogy ez is egy kis társadalmi szociális
hogy a kérdés ethikai és politikai jee
célra szolgáló telepen; azt a szép virágos
lentősége más nálunk, mint más helyen. dáczió kell legyen. Végre kell hajtani a 20 kertet, melyet az ö gyöngéd lelkük, szerete- kérdés volna.
millió
magyar
fogalmát,
akkor
függetlenségünk
De remélem, ha nem is érem meg, —
Az angol, franczia vagy német birtok- önként bekövetkezik.
tük és kezUk fejleszteue es ápolna.
pedig még fiatal volnék, — hogy eljön majd
politika közgazdasági, legfeljebb pártAzután
természetesen
kellene
oda
egy
Nem arról van szó itten, hogy egyik vagy
az idő, — el kell jönnie, — midőn a társakérdés. Nálunk sokkal több. Mi nem másik ember lemondjon elveiről, csak arról, szép fás baromfiudvar a különféle baromfiak dalom belátja B égető sziikségét fogja érezni
okszerű
tenyésztési
módjának
elsajátítására
csak szivünk minden érzetével szeretjük hogy egymást értsUk meg.
a leánynevelés reális irányának is, — mint más
Mert Kossuth Ferencz ma éppen azon nz s a mi szintén nagyon fontos dolog, külön mezőgazdasági eszme felkarolásának — ela hazát, nálunk tradíció is az. A ma
sertéstelepecske.
Továbbá
a
jógazdasszonyság
alapon áll, melyet Deák Ferencz megalkotott;
odázhatom megteremtését, keresztülvitelét s
gyar államnak gerincze mi vagyunk. sőt
azon áll pártja legnagyobb része is; ezt s annak sokoldalú fogásainak begyakorlására akkor, higyjék meg kérem, kevesebb lesz a
A hazaszeretetnek azt a magasabb fo az alapot
igazi
háztartás.
Főznének,
sütnének
ók
maguk
kell szélesíteni, mélyíteni a magyar
panasz és mint sokan mondják: uri proletár
a konyhán, hol megtanulnák, hogy kell az és hivatalos „nacscsága" s több lesz az igazi
kozatát, mely évszázadok óta beleszQ nemzet javára
rödött vérünkbe, nemzedékről nemze
Igy gondolkoznak ma a vezető emberek; éléskamrával csinyjáu bánni, egyszerű jó ma- családapa, a jó gondos háziasszony és aztán
ételeket főzni, meg aztán háztartási az a kedves megfizethetetlen, boldog családi élet
dékre nem lehet átplántálni másokba, és a nemzet sorsát végső elemzésben mégis gyaros
könyvecskét vezetni. Foglalkoznának a veteCsiksomlyó.
Péter Sándor.
épp ugy, mint a modern park udva csak ők intézik.
Az elvek fentartásának hangoztatása pedig ményes, gyümölcsös kert terményeinek elrakárára csak csemetéket vagy bokrokat értéktelen
dolog, mely csak arra jó, hogy sával, egres, megygy, ugorka, cékla s más
lehet átplántálni, de ősfákat nem. Sze„- válaszfal legyen ugyanarra a czélra tfirekr» ilynemű szükséges dolgoknak különféle módon
való okszerű eltevésével, gyümölcsaszalással Csikvármegye tűzrendészete.
rencsétlen az a kertész, aki kivágja politikusok között.
Aztán odaállítani bizonyos fokozatok szeHazánkban évente hatvan-hetvenmillió koaz ősfákat, vagy pusztulni engedi: száPolitikusnak egy elve kell. hogy legyen: sth.
a mosóteknóhöz és vasalóasztalhoz. Néhány ronára rúgnak a tüzesetek által okozott károk.
zadokig fosztja meg udvarát a legna- a haza szeretete ; ez pedig kizárja közjogi riut
sem ártana. Ugy nertésöléskor pe- E horribilis összegből biztosítás révén csak
téren a visszfejlódés gondolatát. A többi úgy- szövőszék,
gyobb bQszkeségétöl.
megtauulnák, hogyan kell annak minden nagyon kis összeg térül vissza. Mert egyrészt
nevezett elv valójában érvényesítési forma, dig
okszerűen kezelni, preparálni s az magyar embernek nem természete a tűzkár
A magyar politika és közéleli etliika amely Igazi politikusnál mindig a viszonyok porcikáját
ösBzegyűjtögetett és alkalmas hulladékokból, ellen való biztosítás s másodszor idegenkedik
rajtunk fordul meg: azon a kö/éposz szerint kell bogy alakuljon.
újbóli kifózésénél nyert zsiradékból attól az eszmétől, bogy tűzoltóságok létesítése
Azt olvassuk a budapesti jól értesült astb.csontok
tályon, mely Bocskay, Betlen és Rákóczy
jó háziszappant főzni.
és a megelőző tüzrendészeti intézkedések folapokból,
bogy
a
politikai
pártélet
forrongás
hadait adta, mely odaadta jólétét, elő- ban van; hogy mindinkább fejlődik az érzés
Szóval igazi reális életre előkészítő iskola ganatosítása által a nagyobb tlizek tovaterjejogait 1848-ban, s mely épp oly mos- egységes pártalakulásra. Őszinte politikusok kellene a leánygyermekeknek, hol jó háziasz désének gát vettessék. Nagy hazánkfia Kossuth
toha volt mindig maga iránt, miot aminő őszinte tanácsa, amit fent fntólag ismertettünk. szonyokká s leendő jó családanyákká lehetne Lajos szavai szerint a magyarban megvan a
nemeslelkü másokhoz, sokszor ellenségeihez.
Ez az egyik különbség, amely jobban érezleti velünk a bajt, mint ahogy
más országokban esetleg érzik.
De van még egy másik különbség
is és ez roppant fontos: hitelviszonyaink
egész rendszere, szervezetének egész
éle a középbirtokos osztályra nugyon
szerencsétlen módon van kihegyezve.
Erről bővebben a jövő számban.

Mi részünkről örömmel veszünk tudomást róla és a magunk csekély erejéből tá
moguljuk. Végre is a tenger cseppekből áll.
De lokális jelentőségét som lehet kicsinyelni. Csikvármegyében is sok gyanúsításnak,
visszavonásnak volt már szülője a közjogi
pártoskodás. Ii'cje volna egyszer lomtárba
tenni. Ezzel is kevesebb lenne a homály egünkön. Hátha belőle kisarjadzanék a magyar
politikai élet egészséges fája!
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Szolgáljon az egyetemi ifjúságnak elégtételül ülését folyó hó 12-én d. e. 10 órakor tartja
kezdeményezési kedv, de s föntartó erö már
Nyergeatetói ünnepély.
az, hogy mindenki a legnagyobb elismeréssel nyi- meg. —
nincs meg. Ennek tulajdoníthatjuk, hogy mig
Az alcsiki függetlenségi párt — élén Nagylatkozott az estélyről.
— Áthelyezés. A földmivelésügyi mia 70-es években szűkebb hazánkban Erdély- György
orsz képviselővel — folyó hó 4 én
Alig, hogy éppen pihent valamit a közönség, niszter lovag Franki Bódog csíkszeredai fóldben kitűnően szervezett tűzoltóságok voltak, d. e. a dr.
Nyergestetön
az
1849.
augusztés
9
én
addig ma már meglevők sem prosperálnak elesett honvédek emlékére impozáns és kegye- már a kocsik hosszú sora jelezte a zsögödi morzsa- mives-iskolai igazgatót Palicsra helyezte át
balt, amely rendszerint folytatása az egyetemi esCsak a papiroson vannak meg. Akadnak min- letes ünnepélyt rendezett.
télynek. Az idén a „Morzsa-bál* is nagyobb sza— Eljegyzés Orbán Mihály világosi m.
denütt lelkes emberek, kik ezen eszmének
kir. adótiszt folyó 1907. évi augusztus hó 3-án
Az ünnepélyre városunkból is igen sokan bású volt
szolgálatába állanak, de a társadalom közöNagyon sokan voltak Zsögödön és minthogy tartotta eljegyzését csíkszeredai Rancz Ignácz
nyössége miatt áldásos működésűket meg kel- megjelentek A megyei tisztviselők részéről
Szász Lajus vm főjegyző, Zalán István főispáni előre jelezve volt a nagyszámú közönség, a viszo- és neje kedves leányával, Bertuskával.
lett szakítsák.
titkár, Csíkszereda város részéről dr. Ujfalusi nyokhoz mérten asztfdokml, ételekről és italokról
- - Művész estély. Szerdán, 1907. évi
Igy van ez hazánk legkeletibb vármegyé- Jenő polgármester, az ipartestület zászló alatt, gondoskodva volt. Ebesen legfdább nem maradt augusztus 7-én este a .Vigadó" nagytermében
jében, Csikvármegyében is. Igaz ugyan, hogy a a csíkszeredai egyetemi ifjúság, az alcsiki köz- senki, ami bizony a légi időben megtörtént.
humoros müvész-estély lesz. A műsoron Gyöngyi
czivilizáczié nyugatról indul keletre De ha tekin- ségek lakói nagy számmal, a tusnádi uőegylet
Itt újra kezdődött a tánc. Ks az ifjúságnak
tetbe veszszlik azt, bog}' különösen az utóbbi és Sepsiszentgyörgyről Kóréh Endre ev. ref. csak itt jutott a dolog nehezebb oldala. Mert ha- Izsó, a kitűnő humorista, a király színház tagja.
időben az uj alispán vezetése alatt a közigazgatás lelüész, a függetlenségi párt képviseletében; bar sokan voltak nzok közül, akik nz előző éjjelt Székely Gyula a népszínház baritonistája és
mintaszerű lett; ha tekintetbe vesszük, hogy a Bukarestben élő iparos honfitársak küldött- áttáncolták, nujLryon sok uj táncosnő, akik részint Gyöngyi Jolán dalmüvéaznő szerepelitek a igy
az alispánon kivül a vármegye szolgabírói, sége és ezeken kívül igen nagyszámú közönség azért, mert még baklísok. részint előttünk isme- az estély élvezetesnek ígérkezik. Az estélyt
jegyzői, birói mind kivették a maglik részét vett részt
retlen okokból az estélyen nem vettek részi, itt terített asztalok ráéllett tartják. Kezdete este
a munkából; ha tekintetbe vesszük, hogy
Barabás Béla országgyűlési képviselő, a akarták kipótolni azt amit mulasztottak.
8 órakor.
hazánk keleti bástyája e vármegye; s ba te- függetlenségi
alelnöke, Nagy György dr.
Azoubnn az iljuságuukon kifogni, nz ifjúsákintetbe vesszük a szomszédos Bzász vármegyék és Györgypál párt
— Egy elhamarkodott felolvasás.
Domokos
dr.
orsz.
képviselő
kígot
a
táncban
kifárasztani,
kiböjtölni
nem
lehet
tűzrendészetének magas színvonalát: akkor séretében d. e. 11 órakor érkezett meg; kit Mintha nem is lett volna egyetemi estély, friss Hetek óta kapjuk a tudósítást Marosvásárhely valóban csodálkoznunk kell Csikmegye elma- a tetőn Cseh Vilmos, az alcsiki függetlenségi kedvvel lankadatlunul táncoltak íjjl'1! 1 óráig és ről, hogy Ispánovits fővárosi tanár felolvasási
radottságán tűzrendésze» téren.
párt elnöke fogadott.
táncoltak volna tovább is ha a hölgyek ki nem tart Finnországról; a őszintén örvendtünk, hogy
Tekintetbe kell vegyUk azt is, hogy CsikAz isteni tiszteletet Bartha Ferencz k.-uj- fáradnak.
végre a sok tingli-tangli után komoly élvezetvármegye nagy gazdasága képzett tűzoltóság falvi plébános végezte, egy e célra elkészített
Egyébként álljon itt a jelen voltak névsora: ben is lesz részünk. Fájdalom, reményünk nem
hiányában hamar semmivé válnék és hogy a lombsátorban.
Asszonyok: Ueeze Imi-éné. tíotár Béláné, teljesült. Ispánovits tanár hirtelen jött, olvasott
községek által beszerzett fecskendők kezelés
1
Az isteni tisztelet végeztével Cseh Vilmos
hiányában egy-két év alatt tönkre mennek. páltelnök megnyitotta rövid beszéddel nz Ün- Biicher Adolfné, Botár B;ilintnr (ivinifs . ilr. Csedo és elrneut. Hii t róla csak nagyon kevesen sze8 ha tekintetbe vesszük azt, hogy ahol tűzoltó- nepélyt, felkérte Barabás Bélát az ünnepi be- Andrásné, dr. Csiky Józsefné. Ozv. Elthes Jakabné. reztek. Hiszen egy ilyeu előadásról legalább
Elthes Zsigmondné. dr. Fodor Anlnlné, Forgách
ságok vannak, a biztosító társaságok sokkal széd elmondására.
Elememé. Ferenczv tiézáné. dr. Filep Sándorné. napokkal azelőtt kell értesíteni a közönséget,
olcsóbban biztosítanak, akkor láijuk azt, hogy
Barabás Bélát a szónoki emelvényre fel- dr. Fejér Anttdné. özv. (iuál Lajosné (Arad >, (înzsy hogy miudenki tudomást vehessen róla. Mega tűzrendészetre fordított költségek százszo- léptekor riadó éljenzés fogadta: mintha előre
rosan visszatérülnek. Azon a koron már rég érezlek volna a hatalmas szónoklat erejét; mely Arpádné, dr. tiyörgypál Domokosáé. Imre Dénesné kérjük a Székelytái-saságot, a melynek pártfo
tnl vagyunk, amikor oly tudatlanok voltak az elvarázsolta, lebilincselte a hallgatóság figyel- 1 Marosvásárhely), Özv. Jakab Alajosné, Jenei [.ász- gásn alatt utazik a tanár ur és Ispánovits urat,
emberek, hogy azon hiszemben vollak, misze- mét. Mindenki bámulta a szónok lelkesedését Ióné. Kiss Ernííné. Katnperád Herinanné i Marosvá- szíveskedjék városunkat még egy napra felrint a tüzrendészeti tudomány csak abból áll. s meghatva hallgatta a hazafias érzés őszinte sárhelyi. Kovács Antalué. Kőrössy Sándorné iTus- keresni, s ezt a napot legalább egy néhány
hogy ha egy ház kigyulad, azt vízzel el kell megnyilatkozását. A beszéd végén a szónok nádfürdői. dr. Molnár Lászlóné, Missiuczky Yiloltani. Ma már a tűzrendészet e-y egész kü- virágú', kai rótta le az orsz. fúgg. párt nevé- inosné (l)éval. Morik Károlyné [ Brassói, Özv. Xn^y nappal azelőtt tudomásunkra nini; hogy igy a
Sándorné. Ozv. Nagy Fcrenczné. Pnp Andrásné. közöuség mindeu érdeklődő tagjának legyen
lön tudomány-ág. A modem tűzrendészet nem ben hódolatát a szabadsághősök iránt.
Iiátky Sándorné, Ozv. Ronifehl Félixné, Özv: Szatliannyira a tűznél való teendőkre, hanem inkább
Utána Bartha János szavalta dr. Nagy máry Elekné i l)itró\ dr. Szántó Samuné, Száva része az ő felolvasásában.
a megelőző intézkedésekre terjed ki.
Györgynek ez alkalomra irt, „Nyergestetön* c. Józselné (Budapest). Wolt Fercnczilé. Versénvi <ráA gyergyoszentmiklósi gimnázium
Nagy élhetetlenségre mutat az, amikor egy lelkesítő ódáját.
bomé 1 Kolnzsvái i, Znreczky Válné, dr. Znkaviás Ügyében, mint értesülünk, a vallás- és közokvármegye csak akkor ébred öntudatra, amikor
Tárgysorozaton kívül Kóréh Endre adott Manóné, Hankó Jánosné.
tatásügyi miniszter leinilot intézett a község
egynehány község már károkat szenvedett. kifejezést Sepsiszentgyörgy város hazafias érLányok: Elthes Juditka, Farczádi Erzsike képviselőtestületéhez, hogyha 1907. szeptemRemélem is és remélnem kell, hogy Csik- zelmeinek.
(laól Ilonka (l)itró 1, (iaál Irénke
ber hó 1908. januárig házilag hajlandó kezelni
vármegye törvényhatósága is be fogja látni,
Udvari Rudolf szavalata után dr. Nagy i Székelymlvarhelyt.
Imre Margit lMarosvásárhelyi. Jakab Mi
hogy kulturális haladást kell tenniök tüzren- György költői szárnyalású beszéde következett. (Aradi,
cike. Köllő Erzsike Ilitni . Lukács Juliska, Leni a gimnáziumot, abban az esetben már szept.
dészeti téren is; mert a művelődés, a gazdaAz ünnepélyt a Himnusz imaszerű akkordjai
Sigmond lluska tCziczi, Nagy Irénke, Pnp 1-én megnyílik az első osztály. Az állam csnk
godás terén elég Bzép fejlődést mulat Csik- nyitották meg s a szózat lelkesítő hangjai zár- liényi
Inna iTusnád). Rieger Vica iSzegedi. Szathmáry 1908 tói veheti át, mert a szükséges összeg
vármegye, amit le nem lehet tagadni a ezért ták be.
Száva Katinka (Szépvizi, Wiill' csak az 1908. évi kölségvetésbe van felvéve.
tüzrendészeti téren is elsők között kell lenni.
Ezután következett az emlékoszlop meg- Erzsike (Ditról,
Wolf Irénke és Wolf Ella (Kolozsvár),
Akkor, amikor egy-egy falu (például Csaba. koszorúzása Koszorút tettek: Az orsz. füg- Iduska,
Egyetomi estély Karcfalván. A felWeszpréini Tidi i Besztercze i. Zareczky Annuska,
Orosháza stb.) 50—60,000 koronát áldoznak getlenségi párt nevében Barabás Béla orsz.
csiki egyetemi ifjúság, 1907. évi augusztus hó
fa tűzrendészetre; akkor, amikor egyes vár- képv., a párt alelnöke, a csíkszeredai egyetemi Hankó Erzsike iKürrzfulv;i.
lö-én, a csikkarcfalvi községháza nagytermémegyék százezrekre rugó költséggel tartanak ifjúság, a csíkszeredai ipartestület, a kozmási
ben, a Báthory kápolua bereudezése javára
fenn vármegyei tűzoltóságokat, annak da függetlenségi párt, a tusnádi nőegylet és a buKÜLÖNFÉLÉK.
táncestélyt rendez Belépti-díj: személyjegy
czára, hogy a kuliurában csekély haladást karesti magyar iparosok. Azonkívül valóságos
tettek, akkor Csikvármegye sem maradhat el, virágbalommal borították az emlékoszlopot.
Bálás Béla nz „Őrszem" 3t-ik számá- 2 korona, családjegy 4 korona.
annál inkább, mert a műveletlen TörökországAz ünnepély végén Barabás Bélának a ban kvaliükálhatatlao durvuságu tenorban
— Halálozás. Bartha Borbára csikcsoban, és Kisázsiában elsőrangú tűzoltóságok csatateret mutatták meg.
megirt második tiimadasárn semmi vála- mortáni elemi isk. tanítónő, julius hó 28-án
vannak. Nem is kell Csikmegyének sem százAz ünnepély rendezésének érdeme dr. szom sincs. Azt hiszem mindenki igy is reggel fél 3 órakor, 19 évea korában meghalt.
ezieket, sem tízezreket kitevő összeget áldozni. Nagy György orsz. képviselőt illeti.
Nyugdíjazás. Kovács Mózes madémegérti, kinek a részén van az igazság.
Kitelik ez szerényebb szervezet mellett csekéCsak azt az egyet, kérdem Bálás Bélától, falvi községi elemi isk. tanitór, szembetegsége
lyebb összegből is. Kitelik a megváltási öszszegekból. Attól pedig ne féljenek, bogy a
hogy kitől kapott meghatalmazást, hogy az miatt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
Egyetemi estély.
felügyelőknek nem lesz dolguk. VasvármegyéFolyó hó iWm tartotta a megyei egyetemi egész csiki tanítóság i.evében támadjon. niszter ur, folyó évi június hó 21-én nyugdíben 32 .felügyelő" van a ezek is csak segéd- iljuság a szokásos estélyét A hosszú előkészületek, Én ugy tudom, hogy senkitől. S azt is tu jazta. Nevezett tanitó 33 évig működött a talettel tudják elvégezni a teendőket.
amelyek e bálnak sikerét mindig előre biztosítják dom, hogy nagyon sok tanitó határozottan nítói pályán és az a jellemző, liogy szolgálaIgen hátrányos Csikmegyére nézve, hogy a ez alkalommal is lenyes eredményre vezettek, mei-t elitélte az égési támadást, különösen a han- tát Csikrákos hitközség tiliájában kezdette és
tűzoltó testület csak papiroson van meg, de való- sikerült ez estélyre az iljnsiígnuk olyan válogatott got, amelyen az töitént. A múltkor is ki- olt is végezte a közmegelégedésnek teljes nyilságban nem létezik. Lehet annak a tűzoltó- közönséget összehozni, amilyent Csíkszereda egy
jelentettem. hogy nem akarok polémiába váuulásával.
testületnek akármilyen lelkes, akármilyen te- estély alkalmával régen látott.
Azért ez
— Vasárnapi korosmázás ellen a
vékeny főparancsnoka, mind nem ér semmit;!
A jelen volt közönség nemcsak városunkból, elegyedni, most is azt mondom
felcsiki kerületi papság tavaszi koronagyüléa társadalmat nagyon nehéz összetartani, nem' hanem a közeli vidékről. Gyergyóból sőt az ország- utolsó szavam Bálás Béla úrhoz.
séből kifolyólag emlékirattal járul a vármegye
rédeklődik tűzoltói dolgok iránt. A csíkszere- nak Dunán inneni részéből telt ki.
Szlávik Ferenc.
alispánja elé. Ha meggondoljuk, hogy a vasár
dai tűzoltóság, ha egyébre nem, de annak biA régi jogász bálok jutnak eszünkbe: ezek
—
Felhívás.
A
székely
vármegyék
folyó
és ünnepnapi korcsmázás szülő oka az alsóbb
zonyítására jó volt, hogy társadalmi uton ily a bálok 2—'( napig tartottak Marosvásárhelyen,
intézményt föntartani lehetetlen; azt csak ha- majd később Kolozsváron, nzért illeti dicséret a éií szeptember 29, 30 és október hó 1 és 2-áu néposztály köréből eredő minden kihágásnak és
tósági uton lehet, még pedig ugy, hogy a fő- rendezőséget, melynek élén társadalimiuk agilis tagja a székely ipar és mezőgazdaság és nz álta- rendzavarásnak, hiszszük hogy az emlékirat
szolgabírók s jegyzők, miután amúgy is tul Llj. Nagy Imre állott, bog)* ez estélyilek hírét ki- lános kulturá'is érdekek hathatós emelése és nem fog süket fülekre találui s az alispán úr
vannak terhelve, tűzoltói dolgokkal m-g ne terjesztette Erdélyuek nagyobb városaira, fürdőire fejlesztése végett Sepsiszentgyörgyön székely a legközelebbi közgyűlésen szabályrendeletet
terheltessenek, külön intézmény szükséges e és ide csábította a leányos mamákat Ki is jutott kiállítást rendeznek, mely kiállítás csak akkor terjeszt elé a korcsmák vasár és .ünnepnapoczélra a minden községben arra való értelmes a táDcból az íljuságnak, mert mig más alkalommal tesz inpozáus, ha azon mindenik vármegye kon való zárva tartásáról, a törvényhatósági
méltóképen vesz részt, s ugy Csikvármegye
emberek.
a m'eghivón kitüntetett nagyszámú rendezőségből közönsége is minden lehetőt megtesz a kiál- gyűlésnek pedig nem lesz egyetlen egy tagja,
ki ezt a magyar haza jólétét czéldzó indítAz 1888. évi 53888. sz. tüzrendészeti alig egy néhányat láttunk az estélyen, a jelen al- lítás aikere érdekében. A vármegye közönsége, aványt,
a vasárnapi korcsmaszünelet örömmel
kormányrendelet 34. §-a kötelességévé teszi azkalommal 25 egyetemi hallgató, hozzávéve váro- a gazdasági egyesület, a székelyföldi kirendelt- ne üdvözölje.
alispánoknak, hogy a tűzrendészetet kiválólag sunk végzett jogászait, általában ifjúságát fáradt- ség és a csíkszeredai föidmivesiskola a kiál— Elgázolna. Eránqsz Bogdán gyergyógondozzák, fejlesszék. S valóban csak elisme- ságot nem ismerve táncolták a bostont — ezt az lításon való együttes részvételt határozta
rést vivna ki magának Csikmegye alispánja, általánosan kedvelt és a keringő-valcert kiszorító el, hogy egy külön csoportban mutassa be Csík- alfalvi lakos vigyázatlan hajtás következtében
ha alábbi javaslataim alapján a tűzrendésze- tánezot.
vármegyének mezőgazdasági és ipari termé- egy süket koldust elgázolt; a bünfenyitő feltet az ót megillető helyre emelné. Javaslataim
Kilenc órakor kezdettek a vendégek gyüle- nyeit. Önmaguk, az egész székelység és a vár- jelentés megtétetett.
röviden a következők volnának:
kezni. A védnököket Ráduly Béni Árpád zenekara megye iránt tartozó kötelességüket teljesitik
— Agglegények megadóztatása. Esz1. Készítsen a vármegye a helyi viszo- — aki ez alkalomra nyári tartózkodását Kovásznán;1 mindazok, a kik a birtokukban levó, tenyész tergomváros törvényhatósága legutókbi üléseés haszonállatokat, mezőgazdasagi különféle sében felterjesztést intézett a kéviselóházhoz,
nyoknak megfelelő tüzrendészeti szabályren- megszakította — a Rákóczi indulóval fogadta.
deletet
Itt sietünk megragadni az alkalmat és kiíe-' termény és termékeket, gyümölcsöket, gazda- melyben azt jazasolja, bogy az elhagyott gyer2. Ezzel kapcsolatban létesíttessék a vár- jezést adni annak, hogy nagyon helyes határozat sági és háztartatás gépeket, néprajzi és házi- mekeket az állam neveltesse, s ennek fedeaz egyetemi ifjúság részéről az. hogy Rádulyt fo- ipari tárgyukat, természeti kincseket a székely zetére külön alapot létesítsen. Javasolja, bogy
megyei tüzfelűgyelói intézmény.
gadta fel az estélyre muzsikálni. És pedig azért, kiállításon bemutatjuk. Azon hazafias kéréssel az állam minden 28 évet betöltött férfit vagy
3. Arendezetttanácsú városok kötelez- mert Ráduly Árpád zenekara igen jónak bizonyult fordulunk tehát Csikvármegye minden egyes nőt, kik nem házasodtak meg, bizonyos kulcs
tessenekfizetéses tűzoltóságok tartására.
Kifejezést adott ennek minden jelen volt Tisztes- tagjához, hogy a székely kiállítás Cikmegye Bzerint adóztasson meg, e a neveltetés költsé4. A vármegye területén szabályrendele- séges magaviseletével fáradtságot nem ismerve csoportját méltóképen összeállíthassuk, s Csík- geit ebből fedezze. Az érdekes proposiciók megtileg be kell hozni a kötelező tűzoltói intéz- megszakítás nélkül muzsikált reggel 3 óráig és vármegye terményeit bemutathassuk, ezen gaz- valósítása a létősitendó árvaház javára várményt. (18. §.)
vasárnap délután 2 órától éjtéli 1 óráig Zsögödön. dasági versenyben sikerrel részt vehessünk, a megyénkben is igen üdvös volna miért, is erre
5. Uinden községben szertárak építenAz estélyen gyönyörű toiletteket láttunk. Az kiállításon való részvételüket, a kiállítandó a legközelebbi törvényhatósági gyűlés figyeldők, a tűzoltó szerek beszerzendők, a tűzol- a fény, amelyet Bzép asszonyaink kifejtettek, a Vi- tárgyakat mezőgazdasági és ipari terménye- mét fölhívjuk. Az eszme különben uem új mert,
tók kioktatandók.
gadó nagytermét egy lővárosi bálhoz méltóvá va- ket stb. hozzánk folyó évi augusztus hó 20-ig Octavianus császár Kr. e. hasonló edictumot
bejelenteni szíveskedjenek. Központi iroda: A adott ki a nőtlenfiatalemberekre vonatkozólag.
6. Járási székhelyeken tűzoltói tanfolya- rázsolta.
Reggel 4 órakor a bálozó közönség még tel- .vármegye gazdasági egyeBŰlet hivatalos helyi- („Szövetkezés* után).
mokat kell tartani.
sége
Csíkszereda, Vármegyeház, a hová a kül7. Évente általános tOzvizsgálatot tartani jes számmal roppta a táncot és caak a terembe demények, megkeresések intézendók. Csiksze— Gyanús halál. Olti Lajos, ki a csikbesütött nap sugarai figyelmeztettek arra, liogy regminden községben.
redj, 1907. évi julius hó 25-én. A székely madéfalvi határban egy csűr tetején dolgozott,
gel
van
és
még
ma
délután
folytatása
is
lesz
az
8. A vármegyénél tűzoltói alap létesítendő.
kiállítás csikmegyei csoportjának rendező bi- 1907. évi augusztus 3-án — valószínű leesés
estélynek.
zottsága. Kállay Ubul tóispán, b. elnök. következtében — a csűr mellett másnap megEnnyit elég lenne egyelőre megvalósítani,
Öt órakor csakugyan már oszladozni kezdett
• többi magától jön.
— Közigazgatási bizottság ülése. halva találták. Orvosrendóri vizsgálat mega köxönség, azonban reggel 7 órakor még muzsika
Nagysolymosi Szabó Ferencz.
szót hallottunk a Vigadóból.
Csikvármegye közigazgatási bizottsága e havi tartása utáu eltemettetett.

Auguss

.

C S I K I

L A P O K

. sn.

— Gondatlanságból

testi sértés. aminek az osztrák hitel intézet legközelebb
Mikó Egonic csárda nevll külföldi vasúti mun- közzébocsátandó félévi mérlegéről szóló ked- 2031 — 907. kib. SZ.

kás a Uyergyóvasláb község határában 1907.
évi julius 22-én Vugel Ede 9 éves Margit
nevli leányát egy forgópisztollyal halczomjau
véletlenségből meglőtte, azért a kir. törvényszék folyo évi augusztus 3-án tartott főtárgyaláson 10 napi fogházra ítélte.
— A gyors hajtan áldozata, (iái Ke

reiicz gyergyóa! falvi lakos vigyázatlan hajtás
következtében nz utón egy kézi kocsit huzó
inast súlyosan megsértett; a megtorló feljelentés megtétetett.
— Antialkoholisták tüntetése. Svéd-

országban pár év elótt épp oly pusztításokat
végzett az alkoholizmus, mint nálunk. A svéd
munkásegyletek agitációja folytán a kormány
kényszerítve volt erélyes rendszabályokhoz
nyúlni s mivel a svéd munkásság szervezkedése által a mienkhez képest tűrhető gazdasági viszonyokat teremtett, lehetséges is volt
a szeBzfogyasztást úgyszólván teljesen megszüntetni. Ez indította nz antialkoholistákat
arra, hogy Stockholmban tartsák ez évi kongresszusukat. Ez alkalomból Stockholmban a mult
héten rendkivill impozáns tüntetést rendeztek
az antialkoholisták A fólvonulást délelőtt kezdték meg és az óriási menetben, amely bejárta
Stockholm utczáit, hatvaaezeren vettek részt
A tUntetök között több mint ötszáz ántialkoholisla egyesttlet képviseltette magát, a melyek
valamennyien zászlóik alatt jelentek meg. A
hatalmas néptömegekben elől a gyermekek
mentek, utánuk a katonák következtek és a
menet végéu jutott hely az ölszáz antialkoholista egyesületnek.

Árverési hirdetmény.

Hirdetmény.

Osztrák hitel részvény — — — — «47.45 Ii50.7n
Osztrák magyar államvasút részzény (Î54.75 HTtfl.75
Déli vasút részvény — — — — 143.35 15S.-

10 napjának d. e. 9 óráját tűzte

A nagyméltóságú m kir. kereskedelmi minister ur 25499/907 és 57671/907.
számú határozataival a „Székelyerdóipar
részvénytársasaság* kérelme folytán nevezett részvénytársaság által Csik^yimes község határábnn építendő sodrony
kötélpálya céljaira az 1907. évi III. t
cz. 8. şi n alapján a szükséges területek megszerzése vételt kisajátítási eljárást rendelt el, az egyéni kimutatás
1 pontjában felsorolt terület kivételével.
Az 1 SS 1. évi XLI. t. cz. 33. § a alapján ezen eljárás foganatosítására CsíkJLL. 25
AL(. I vármegye főispánja
bizottsági tárgya4 r a a g v a r koronájaradék — — 92 90 »2.70
Magvar nitel részvény -— — 760.— 752.70 lási határnapul f. é v i a u g u s z t u s h ó
ki a helyszínére.
A kisajátítási tervrajz és összeírás
a tárgyalás uapjAig Csikgyimesbükk
NYILTTER.
község elöljáróságánál az érdekeltek
(E rovatban közlötlc'-tért nem felelős a szerkesztő.) által megtekinthető
A kiküldölt bizottság a kisajátítási
Tek. Balázs Béla urnák,
tervnek megállapítása felett tikkor is érSzépviz.
Az .Őrszem* folyó évi 32-ik számában demileg határoz, h-t az érdekeltek közül
közölt rám vonatkozó czikkére válaszom a senki sem jelenik meg.
következő:
Csikszereda, 1907. évi julius hó
a nevezett lap 31. számában megjelent
Kállay
förmedvényeire sem a szerkesztőségiem én nem 23-án.
főispán, elnök.
tartottuk érdemesnek válaszolni, s ha személyemet meg nem támadja, nem is kapja meg
ME(i HIVŐ
!
a .leplezést".
ÖniH'k uram az egész czikkében liem- a csiktusiiádi gyógyfürdő birtokosai J
zs.'g a hazugság; mert én nem kerestem fel szövetkezetének Tusnádfürdőn, 1907
sem levélileg. sem szóbelileg arra nézve, hogy augusztus hó 25 éq délelőtt 9 ómkor
a „Csiki Lapok'-nak czikkeket irjou; hanem
megtartandó
igenis ön kért. hogy honoráljam irt czikkeit;

— Aa égy. Henry Ijuvedun szelleme* és merész dialógusainak gyűjteménye megjelent magynrban is s ez a fordítás u legérdekesebb kötete az
idei könyvpiaeznuk. A tizenöt párbeszéd mindegyike
remek irodalmi gyöngy, tele borsos és még se báutü
helyzetekkel, a melyek szinte példátlan riffinériával
kendőzik el a pikantériákat, ugy bogy megbotránkozni nem, hanem csak mulatni lehet rajtuk. A párbeszédek mind uz ágyban (olvnak, s n foghilutjuk,
természetesen, alkalmazkodik ehhez a kerethez, vtigvis
nem a szeutek élete, bűnein a mindennapi élet gyár* — do nem ám azon kijelentéssel, hogy a
lóságai köríti forog Os-Budavárban, a hol a 15 köziil honorárium felét az árváknak adjam, erről
11 párbeszédet-Bzinre hoztak, nagy közönség tapsol
naponta a franezla akadémikus sziporkázó szelle- szö sem volt, — ez sem felel meg a válóínenek, mely a maga teljes erejével és zamnt,ával ságuak, tehát hazugság.
tükröződik Zigány Árpád sikerült fordltásáhnn. A
ön. tisztelt.társszerkesztő' ur, még azt
csinos kötet Schimkó Gyula kiadása s két koronáért
sem tudja, hogy a kéziratokat a szerkesztő
minden könyvesboltban kapható.

Sz. 369-1907.

3_s

vező hirek voltak közvetlen okozói.
Hasonlóképen szilárdult az üzlet osztrákmagyar államvasút és déli vasút részvényekben, a nagyobb vasútvonalak kitűnő forgalmi
eredményeinek következtében.
Bár a tőzsde közönsége, daczára a fentemlített szilárdulásnak vásárlásoktól még mindig tartózkodik, remény mutatkozik arra nézve,
hogy az ultimó lii|uidátió utáu, mikorra a pénzviszopyok ujabb könnyebbülés» várható, a spekuláció kilép tartózkodásából, és a tőkepénzesek is az erősen visszament árfolyamokat,
melyeknek következtében számos papir kedvező kamatozást nyújt, nagyobb tőkebefektetésekre fogják felhasználni.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai
á következők:

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel
közhírré teszi, hogy a fiumei kir. törvényszék
1907. évi 7465. polg. nz. végzése folytán dr.
Gitilió Szegő ügyvéd által képviselt FUi.
Rosenscheingni fiumei czég végrehajtó részére
Kazaesay Beláné várdotfalvi végrehajtást szenvedő ellen 281 kor. 90 fill. követelés s jár.
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 840 kor. becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1907.
évi V. 542 sz. végzésével a további eljárás
elrendeltetvén, annak az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben azok
kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást
szenvedő lakásáu leendő megtartása határidőül
1907. évi augusztus hó 13. napján délelőtt 9
órája kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt
ing'ik és pedig zsír, házibutorok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezeudó ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt
kikühlöitnél Írásban beadni, vagy pedig szóval
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
Kelt Csíkszeredán, 1907. évi julius hó
19-ik napján.

RENDKÍVÜLI K Ö Z G Y Ű L É S É R E .
Tárgyai:

1. Az igazgatói állás választás utján való betöltése.
2. Az igazgutóság előterjesztése az |
és uem a kiadó birálja és nyirbálja meg. De erdei c-.ukrászda ügyében.
,
meg nem igért honoráriumért tudott igen sok3. Az igazgatóság elölerjesziése 1
szor zaklatni. S azért a megnyirbálás és az
„elvkülönbség* daczára is hajlandó lett volna az ipardijak szabályozása tárgyában
4. Indítványok.
a „Csiki Lapokat" dolgozataival támogatni —
honoráriumért. De hát ön ugy-e bár nagyTusnádfürdő, 1907. aug. 4-én.
lelkű akart lenni és meghozta volna ezt az

- - , ü j Pitavat" czi:nen egy uj irodalmi vállalat indult meg, mely tartalmánál
fogva alkalmas arra, hogy az úgynevezett
rémregényeket a magyar közönségtől káros
volta miatt elvonja és olcsón, szórakoztató
igaz bűnügyi történeteivel, ízlést nem rontva
a magyar kulturának szolgálatot tegyen. He- „áldozatot" is az — „árvák" érdekében.
tenkint egy füzet jelenik meg, ára 20 fillér.
Az ön által 48-asnak vélt czikkei támaKapható SAimkó Uyula kiadónál és minden dásaira ügyeljen jobban, mert azok a Csikkönyvesboltban.
>
megyében építendő árvahiizba önt uem igaz— Orvosi körökben. Már rég ismert gatónak, hanem gondnokoltnak fogják bejuttény, hogy a Ferencz József keserűvíz vala- tatni.
mennyi hasonló vizet, tartós ha-hajtó hatása
Önhöz több szavam nincs és irhát bármit,
és említésre méltó kellemes izénél fogva, már azt nem veszem figyelembe.
kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjilnk
Szvobodn Jfo.fef.
határozottan.
— Nyilvános nyngtiaáa Böjtbe Dénes temetési költségére adakoztak : Dávid Étek 1 kor, Jakab Jcuó 3 kor., N. iV. 1 kor., dr. Dócz.u Kálmán 1
kor., dr. Csedó András 9 kor., Kormos Emil 1 kor,
Zakariás Manó I kor., Hent-er Géze 1 kor., Beke Mlhály 1 kor.. Kozma István i kor, Kovács Antal t
kor.. Szultán János üO fill., Id. Nacy István 4 kor.,
Ambrus Dénes 40 fill., Fritz Henrik 1 kor., ifi. Botár Béla 1 kor. Birtha József I kor . Fnlöp Alajos
60 611., Csiszér Károly 40 fill.. Jakab Ödön 2 kor..
Szopos Elekné S kor, Józsa Géza 1 kor., Dávid Péter 1 kor, Szvoboda József 1 kor, Latzina Károly
1 kor , Czáka Béla I kor, PotoUky Pál 1 kor., !t.
N. 60 fill., Jakab József :l kor, Menza Rezsó 1 kor.,
Pototzky István 1 kor., Pototzky Márton 1 kor., Vákár Laios 1 kor, N N 1 kor.. Szabó Lajos 1 kor,
Becze Gábor 8 kor., György János 1 kor, Sata Albert 50 fill.. Pap György 40fill., Jakab János 1 kor.,
dr. Ujfalusi Jenő 1 kor., Csibi Károly 1 kor., Kovács
János 1 kor., dr. Kovács József 1 kor., Veress József., Gáspár Endre 1 kor.. Császár Nándor l kor.,
dr. Györgypál Domokos 2 kor., Hajnód Ignác* 50
fill., Simó Geró 40 fill., Lacher Gyula 2 kor., Bokros
Endre 40 fill. Csiszér Sándor 1 kor., Jakab Gyula
1 kor., Moldován János 80 fill Morvaj István 2 kor.,
Györy György 20 fill., Rudlcs István t kór., Ilvés
István 80 fill., Jakabovics J. 30 fill., N. N. 80 fill,
dr. Sándor Gábor I kor, Dóczy Jánosné 1 kor., Id.
Hajnód Józsefné 1 kor., Dullnszky Józsei I kor.,
Czikó Jánós 1 kor, Ambrus János 60 fill., dr.'Pál
Gábor i kor., Szász Gyula 2 kor, Daragos András
1 kor, Zalán István-2 kor, Hodor András I kor.
Tompos Gábor 1 kor, N. N. 1 kor, N. N. I kor,
flzentmlklósv József 1 kor., Bápolti József I kor,
Csausz Gerí <0 fill, Boldizsár Katalin % kor. Oszszesen SS kor. SO fillér.

KÖZGAZDASÁG.
• „Hermes" Magyar Általános "llţfr
üzlet Részvénytársaság. Budapest, heti
Jelentése a tőzsdeforgulomrol éa a pénz
piaoról.
Budapest, 1907. augusztus 1

A budapesti értéktőzsdén az elmúlt hét
változatlanul teljes Uzlettelenségben folyt le,
és az általános depressio még mindig az egész
vonalon észlelhető volt. Mindazonáltal az ultimo, melyre igen nagy pénzszUkséglet mutatkozott, nagyobb nehézségek nélkül mult el,
és bár az osztrák-magyar banknál ngy bécsi
mint budapesti intézeteinél nagy mérvű ultimóbenyujtások voltak, a feszültség alábbhagyásának jelensége mutatkozik. Kapcsolatban a
pénzviszonyok eme könyebblllésével, az egész
értéktőzsde némileg barátságosabb színezetet
mutatott és a tegnapi napon a kér hitel 'részvényben aránylag élénk forgalom mutatkozott,

Pályázati hirdetés.
A csikszenttamási róm. katli. egyháztanacs a megüresedett kántor-tanítói
állásra 1907. augusztus 20. határidővel
pályázatot hirdet.
I. Jövedelme: 1 Kepe helyett készpénzben 734 korona. 2. Kanonika 9 hold
108 • öl szántó és 3 terű szénát termő
kaszáló
50 korona. 3. Tandíj a gör.
kntli után 20 korona. 4. Stóla 120 kor.
5. Ájtatos alapítványból 31 korona.
6. Államsegélyből 195 korona 7 Fizetés kiegészítés cimen 2o0 korona. 8.
Jogosultaknak korpotlék. 9. Lakás: díszes 2 szoba, 1 konyha, l kamra és
egy pincéből, uj csűr, istálló, sertés és
majorság ól, veteményes kert = összesen 1350 koroua a korpótlékon kivül
II. Kötelessége az iskolaszék által
rábízott tankötelesek önálló vezetése, uz
ismétlók egyik csoportjának tanítása.
Vasárnapokon, ünnepnapokon, hétköznapokon és szertartásokon előforduló
összes kántori teendőket, a segédkántorral együtt, megállapított arányban
végezi.
Pályázni akarók kellően felszerelt
kérésüket feutirt határidőig alólirott
egyháztanácshoz nyújtsák be, próbaté
telre pedig augusztus 18-án d. e. az
isteni tisztelet végén feltétlen jelenje
nek meg
Az egyháztanács nevében:
Csikszenttamás, 1907. julius 19-én.
3—3

Keresztes Gyula.
kir. bir. végrehajtó.

Répáti gyógysavanynV1Z
naponta friss töltésben k a p h a t ó :

Niszel Lőtincz
=

és Testvére

=

•SS kereskedésében sg=

Csíkszeredában.

Mikó Bálint s. k.,

=
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szövetkezeti elnök.
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A U T O M O W I L Ó K
a/oniólytelicrstzállitriU.

AMERIKAI ÍRÓGÉPEK
legujabb .Mon arc h", látható Írással
Husz havi részletre.

Tűzmentes pénzszekrények.
Orcbestrion, zenélő automat á k (pénz bedobással) é s g r a -

mofonok.

Kereskedelemügyi m. kir. minister.
Szám. 3I584>—1907.

Versenytárgyalási hirdetés.
A brassó—csikszereda—maroshévizi állami közútuak Csikvánnegye területére eső
Î9-80. kim. szakaszán Csikszentkirály község
hatarabau újjáépítendő 64. számú 35 inétcr
nyílású Oitliid
H) alépítményi és ezzel kapcsolaton
ogj'éb munkáinak;
b) vasíelszeikezeli
munkáinak bizto-

sítása céljából zárt ajánlati vei-senytárgyalást
hirdetek.
A 18.184 koroua 87 fillér költségösszeggel engedélyezett alépítményi és kapcsolatos
Hosazu-utca 14. sz.
IÖ_->O
munkákra vouatkozó versenytárgyalás 1907. évi
hó 22-én, déli 12 órakor a csíkszeffl augusztus
redai 111 kir. allamépitészeti hivatal helyiségében fog megtartatni; ugyanoda uyujtandók
be a szabályszerű zárt ajánlatok is. — A verA Z Ő S Z Ü L Ő H A J N A K senytárgyalás alapjául szolgáló műszaki művelet ugyancsak a csíkszeredai in. kir. államvisszaadja az eredeti ifjúkori szí- épitészeti hivataluál tekiuthető meg.
A vasfelszerkezetre vonatkozó versenynét a „Rák" hajregenerator.
tárgyalás szintén 1907. év augusztus hó 22-én
Hölgyeknek és uraknak állandó hajápodéli 12 orakor fog a vezetésem alatt álló milásra nélkülözhetetlen a Trifoleum
nisterium I/C. szakosztályában. (II. ker. Albrecht-út 1. szám.) megtartatni.
(hajpetrol). Trifoleum, mely megszünA szabályszerű zárt ajánlatok, az általam
teti a hajhullást és a fejbőr korpásodását.
kijelölt kész részlettervek alapján előállítandó
vasszerkezet 72 070 kilogramm fizethető legIllatszerek, arczkenócsök, puileuagyobb súlyának minden 100 kilogramm után
•
rek. — suly szerint — kaphátók
igényelt egységárnak megjelölése mellett, a
vasszerkezet általáuos elrendezését hosszméretFekete Vilmos SSüST; Csitaefláliai és keresztmetszetben feltüntető vázlatrajzzal
együtt, a feutemlitett időpontig, a vezetésem
alatt álló ministerium segédhivatali főigazgatójához
1.II. ker. Sánchid-utca 1. BZ. I. emelet)
A Központi T a k a r é k p é n z t á r
uy ujtandók be Ezen versenytárgyalás alapjául
Részvénytársaság Csíkszeredában
Bzolgáló szerződésminta, valamint az általános
ós fiókintézete Bükszádon,
a legelőnyösebb feltételek mellett nyújt köl- és részletes feltételek a vezetésem alatt álló
csönöket váltókra, kezesek mellett és betáb- ministerium I. C/l. ügyosztályályában (II ker.
Albrecht-út 1. sz. földszint), a rendes hivatalázások ra.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, érték- los órák alatt, napouta megtekinthetők 8 ugyanpapírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. — ott a hid általános elrendezését feltűntető vázFoglalkozik idegen pénznemek beváltásával latrajz, is megszerezhető.
és minden bankszerű dolgokkal.
Úgy az alépítményre, mint a vasfelBzerelfogad, betéti könyvecs- kezetre vonatkozó ajánlatokhoz, az ajánlati
Vilmán Géza s. k., kére Takarékbetéteket
és folyó számlára 4Vi'/, kamatozás mel- összeg 5°/,-nak megfelelő bánatpénznek készlelkész, egyháztaoácsi elütik. lett, a lOVos tőkekaiuat-adót is az intézetfizeti. pénzben vagy óvadékképeB értékpapírokban
Bármily bankszerű felvilágosítással a leg- történt befizetését igazoló állampénztári (adókészségesebben szolgálnak n bank kirendelt hivatali) nyugta eredetiben csatolandó.
Elkésve érkező vagy nem szabályszerű
közegei az intézet helyiségében.
A „Standard" életbiztosító társaság fő- ajánlatok nem vesznek figyelembe.
épületekkel együtt kiadó. ügynökségét
Budapest, 1907. julius hó.
is az intézet kezeli.

RIETYER 0.

BRASSÓ.

m

EGY VIZI MALOM

mellék
Hol? Megmondja a kiadóhivatal.
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Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete.

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR
A HELYBELI TŐKÉK

PÉNZINTÉZETE.

Jeltálogkölcsönöket nyújt 3(10 koronától kezdőcNeg fél évi tőketörlesztést és
kamatot
magában foglaló részlellizetések e'lenéhen 10-tól 65 évig terjedő időre
1
4 /,".•', alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyóit.
Leizámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 40/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.
Betét álloaáoy
Értékpapír kétzlet
Tartalékalap
Alaptöke .

egy nillló
350.000
85.000
200.000

korom.
kornii*.
korona.
korona.

Uj persely-betét rendszer.

M e g t a k a r í t o t t ttfkék bizton v l h e l y e i é n ? .
K ö l c s ö n ö k e t n y n j t váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5—6°/.-os féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül.
B e t á b l t a á s r a a d o t t k ö l c s ö n ö k n é l a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e címen bármi néven nevezhető utánHzetcsre volna köteles.
M á s i n t é z e t e k n é l fennálló a d ó s s á g o k a t a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
E l ő l e g e k e t n y q j t : értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztositott
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
V á s á r o l é s e l a d értékpapírokat, sorsjegyeket.
Bevált Idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvállal m e g b í z á s o k a t e s p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piuera

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, u. in.: vásárol és
elad a legméltányosabb úron

H i v a t a l o s h e l y i s é g e i : s a j á t h á z á b a n , mindennap délelőtt 8 órától
nyitva vannak.
94—63

Van szerencsém a n. ó. közönség becses ludomására hozni, liogy B r a s s ó b a n saját lelkemen
(Yasut-mcza, a tninivay elágazásánál) bel- és
külföldi márvány okból laiag'iiHk és csiszoltatok

Képkeretek
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nagy

választéka!.

aaivea

figyelmébe!

értékpapírokat, s o r s j e g y e k e t , idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első részlet lefizetése
után a nyeremény -már a vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.

S Í R E M L É K E K E T ÉS BUT0Rmárványlapokat.
Továbbá raktáron
túrtuk: (iránit, Sy t'iiit, Labrador és Andesyt
kemény közeid síremlékeket, amely ek
kaphatok 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből :t legolcsóbban szerezhetők^ be. — ügjnökök mellőzése vei kérem egész bizalommal liozzán, fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.
kőfaragó mester,
BRASSÓBAN.
Tisztelettel:

)&
CD

A nagy közönség szíves figyelmét felhívom nagyválasztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre. — Klvállalom
—- -—

Osztálysorsjeiyel foelámsitó helye.

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
is -r>2
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieg'ti általános biztosító társaSágot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

N
O

MGY JŰZSEF

E C É S Z
É P Ü L E T E K N E K
Ü V E t í E Z É S É J ,
bármily fajta és nagyságú Uvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
megteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-

nél szebb és minden | f £ p | ( E P E T E K E T m ' ( > ' ó t t ! < z t mi"sutt eligényeket kielégítő
készíttetné, amit olcsón és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlom kUküllómenti boraimat és

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

likőreimet, a legfinomabb teát és tearumot, amiket szintén szolid

árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből. -—— Teljes tisztelettel: - —=• =• -10_25

Özv.

IvARDA

IjA.IOSNÍj.

Mindenki, aki nálam legalább busz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni a passa-portuért.
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TNOMASSALAKUSZT
CSILLAG VEDJEGYGYEL

lidvi-sen ulkulinu/.vsi, minlegolcsóbb íoszlnisuvus mii** íiiunkúkkal .'s árajánlat-

ţtJk
lt1ar,te

KALMAR VILMOS,

drn níivénviiek le^jnltlt t-s
trágyája. Kívánatra szaktal készséges.-» szul^ál **

BUDAPEST,

VI., A n d r â s s y - u t 4 9 . s z á m .
Olcsó

és

pontos

kiszolgálás!

Pályázat.

^ ü l

Butorvásárlók saját érdekükben
kednek, ha egy látogatást tesznek * * * *

FOGOLYÁN ENDRE
NACY

BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSI-S ZENTGYÖRGYÖN.
Állandó r a k t á r m i n d e n n e m ű divatos bútorokban.
Különlegességek háromszéki butorkészitraényekben.
Nagy 8zónyegraktár.
Saját kárpitos műhely.
Jó hirnevü varrógépek.
FÉRFI É S NŐI D I V A T R A K T Á R .

/|(V /|!>
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H-M

a Thomasphosphatfabriken G. ro. b. H., Berlin, magyaroraaági vezérképviseltje.
Óvakodjunk a hamisításokról és figyeljünk a védjegyre! :
Minden ssák ólomaárral és tartalornjelEéaael van ellátva.

Ujl Megnyitás május hó 11-én. Ujl

A gyergyóujfalvi t e m p I o m kileste
sére ezennel pályázatot hirdetek. A pá
lyázüt határidejű augusztus 18. Szíveskedjenek az érdekeltek saját költségükön megjelenni és információt szerezni;
folyamodványaikat pedig eddig nyert
bizonyítványaikkal egyetemben augusztus hó 18 ig hozzám benyújtani.
Qyergyóujfalu, 1907. julius 21.
Várterész Antal,
2-2
lelkes/..

Pályázat.
A gy ergyóuj ful vi t e m p l o m p a djjainuk kifestésíére, kijavítására és padozata rendbehozatalára augusztus 18 iki
határidővel pályázatot hirdetek. Szíveskedjenek az érdekeltek saját költségükön megjelenni és tájékozódást szerezni, folyamodványaikat pedig hozzám
benyujtaui.
Qyergyóujfalu, 1907. julius 21.
Várterész Antal,
2-2

V r im -/«Tonc<ém a n. é. közönség b. tudo-

* mására hozni, hogy a mai modern kor-

nak megfelelő és kényelmesen bereudezett

FÉNYKÉPÉSZETI
FESTÉSZETI

É S # # #

MŰTERMET

nyitoÜHin Potoczky Pál kereskedő ur udvarán (Nagy Gyula kereskedésével átelleu).
^Műtermemben az ilt eddig nem készitett
legmüvés/.iesebb képek készülnek, upvmirit
fényes, platináit többféle sslnes, továbbá
selyem éa bársonyra (szintén többféle
aziubea), poroellánra stb. És a már meglevő legkisebb régi képekről életnagyságig
brómeaüst és olajban nagyitok. Felvételeket borult időben is eszközök reggel
9 órától délután ti óráig. — Es miudezt
oly művészies kivitelben, hogy a legmagasabb műértő igényeknek is megfelel, —
Felvételek eszközlése végett kívánatra vidékre is kirándulok. Kereskedők részére
szállítok tájképes levelező lapokat s hozzá
a szükséges (elvételeket is eszkOzlöin. —
A mélyen tisztelt kö- kiváló tisztelettel:
zönség szives pártfo- Q y u i a i F e r e n c ,
gasat kerve, vagyok
'

10-10
Ujl Megnyitás május hó 11-én. Ujl

lelkész.

Hossznrovo Cement Födélcserép
m a j d n e m h a t á r t a l a n tartóssága, igen k ö n n y ű födóanyag,

I f o ^ s ; K s y i i - z l M 15.

olcsó

áron kapható

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.

Iroda: Kapu-ulea
Nyomtott Unrohod» József könyvnyomdájában, Csiknoredábu, 1907
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