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CSIKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S s v o b o d a J ó s s e f könyv- és papirkereskedése,
hová a lap szellemi részét illető miuden közlemény,
valamiül hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
Megjelenik minden szerdán.

FEI.ELÓS SZERKESZTŐ:

FOMlWKATÁItS:

CUYVÉI).

PliYVKI).

Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 koi.
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Egyes lap ára 20 fill. Ivézi rátok nem adatnak vissza.
Hirdetési dijak előre li/.eti-njnk.
Nyílttéri csikkek sorónkiut 40 flU.-ért közöltetnek.

IMECS J Á NIIKTILAP.
OS
POLITIKAI.
ÜS Dr.
TARSADALMl
Dr. F E JKÖZGAZDASAGI
É R ANTAL

Gróf Bethlen István indítványára elhatáA Székely Tarsaságok Szövetsé- kérdései; a fürdők, ásványvizek ügye; a kivándorlás ijesztő mérvben való terjedése: a rozták. hogy az erdélyrészi megyékben és közgének
gyűlése.
munkások
oktatásügye.
ségekben
a tennivalókat községeukint meg kell
A lapokat bejárta az a hír, hogy Andrássy

AliotitojtiiztÉtét és királyi esti

Ciyula gróf az alkotmány biztosítékokról szóló
törvényjavaslatot már reg beterjesztette ófel
sége eié; de a király előzetes jóváhagyását
nem sikerült még hozzá kieszközölnie, mert
őfelsége szerint az alkotmánybiztositékokra
azért nincs szükség, mivel őfelsége esküt tett
az alkotmányra. Reménylik azonban, hogy
őszig sikerülni fog az előzetes beleegyezést
kieszközölni, különben Andrássy megválik tárczájától.
Mindenesetre kívánatos, hogy a királynézete e kérdésben minél előbb megváltozzék. Ezt annál szivesebben reméljük, inert
hiszen a királynak nem kell önmagát megtagadnia, mivel itt csak a kérdés téves értelmezéséről van szó, e téves magyarázatot pedig
bizonyára a bécsi „összhirodaiini tanács" —
bogy ne használjunk mindig kamarillát — adta
Arról van ugyanis szó, hogy a magyar
király megesküszik az alkotmányra. Ez az
eskü elégséges biztosíték volna, mert egy
országnak nem illik fölkent királyának esküiében kételkednie. Ez igaz; de az esküt csak
a koronázáskor teszi le a király az alkotmányra,
nzt pedig az eskU letevéséig is biztosítani kell:
másrészt pedig nem is annyira uj biztosítékokról van szó, mint inkább a meglevő biztosíték precizitásáról, a kétes helyek korrekt
magyarázásáról, hogy ne fordulhasson elő
többet az r.z eset, hogy a király jóhiszeműségével visszaélve, oly dolgokat magyarázhassanak bele közjogunk hézagos vagy erőszakos
elméletekkel könnyebben elferdíthető részeiben
melyek alkotmáuyunk alapelveivel és lényegével elleukeznek s nzt illuzóriussá teszik.
Az alkotmány-biztosítékok kérdésének ez
az egyetlen helyes felfogasa és ez a felfogás
a királyi esküben való kételkedés gondolatát
is kizárja, tehát a király érzékenységét sem
sértheti, sót a királyi eskü megtartását megkönnyíti, amennyiben nem állítja dilemmák elé
az uralkodót, hanem tisztázván a kétes kér
dési-ket, mindig tudhatja a felség, melyik ut
alkotmányos, melyik alkotmányellenes.
Így tehát az alkotmány-biztosítékok nagyrészt a király lelkiismeretének megnyugtatására is szolgálnak, mert megkönnyítik neki
esküjének megtartását.
Dr. 11. A.

Konstatálta a gyűlés, hogy ez ügyekben állapítani, hogy legyen egységes programul.
Azoknak, akiknek a sors kegyelme kezébe adta a magyar nemzet sorsának intézé- nagyobb eredmény HZ intrika ÓS legkivált Ez a munkaterv gazdasági és kuliurai legyen.
páratlan kő'Ezen az alapon lehet a mentést megindítani.
sét, nem éppen kellemes dolgokat mutatott magoknak <*i székelyeknek
fel a Székely Társaságok Szövetségének Sza- zönye miatt nem volt elérhető.
László Gyulának a kivándorlás korlátoSzomorú eredmény ez: de egyúttal vi- zására irányuló következő javaslatát:
niosujvnrt, folyó hó G-án lefolyt nagygyűlése.
A gyűlésen elhangzott beszédek leple- lágos bizonyítéka, hogy maguk a hivatásos
„1 A székely Szövetség vállalkozik a
zetlenül lerántották a leplet a rejtett bajok- és az állani által alkalmazott intézők ferdén székely társadalmi akció kiterjedtebb szerveról. Keméljük, hogy tudomást vesz róla min- fogják fel a helyzetet. Ha a közöny az oka zésére oly irányzattal, hogy ez a szervezet
a bajnak, hát meg kell törni ezt a közönyt elsőnek a székely kivándorlás megszüntetéden illetékes tényező.
A gy űlés azonban nem csak a kormány magát Hiába a segiiés, ha nem tudjuk, mi- sére munkáljon; e ezélra útmutató szabályzafigyelmének a felkeltését czélozta, hanem ezt képen kell alkalmazni és kinek kell nyújtani. tot dolgoz ki és a :zer\eket egyenként is felA gyűlés h-lke és fénye gróf liethlen adataikra kioktatja
a letliargikus álomba mélyedt magyar társadalmat is fel akarta tétlenségéből serkenteni István kepviseló beszéde volt. Ez a lertiu isá. A székely Szövetség és szervezete
Tanulhat bőségesen belőle a székely- meri Erdély viszonyait, ismeri a magyar gé- vállalkozik a kormány közgazdasági akciójátársadalom is és kivált tanulhatunk mi csíkiak. niusz hanyatlásának okait; hazatias lelke vau nak közvetítésére és érvényesítésére.
Azért uem lesz felesleges pár mozzanatát az s tudja a baj orvoslásának módját is.
3. Kezébe veszi a Székelyföld turista,
ünnepély nek bem utalnunk.
Vájjon tul a Királyhágón meg fogják-e l'iirdó es idegenforgalmi iigyét, amely ha kiHatvauhárom szekely társaság képvisel- fontolni szavait: hogy mi vagywik a/. utuUófejlcszlelik. a Székelyföld értéke nagyra nó,
tette magát a gyűlésen. Szép szám; ékes bi- gvnerác/.ió. a kik még segíthetnek Erdély kulturája emelkedik és közéleti tevékenyzonysága, hogy érdek lödnek mások irántunk. bajain; ha mi elkéstünk: Erdély őrükre sége fokozottabban megélénkül.
S iui? Kh, mit, nekünk majd szánkba repül elveszett ihigyurországru
nézve.
4. Fölkarolja és fejleszti a faji közszelugy is a siilt galamb.
A Királyhágón túlról származott politi- lemet s munkál a közerkölcsök javítására.
Mit törődjünk mi saját ügyeinkkel, hiszen kusok mindig keztyüs kézzel simogatták a
".> A székely Szövetség fölir a kormányúgyis foglalkoznak velünk.
nemzetiségeket; nekik Hekuba vult Erdély és hoz s erkölcsi és megfelelő anyagi támogaBizony szégyen megvallanunk, Csíkban különösen a székelység, melynek erejet gyön- tást kér e társadalmi szervezet létesítésére és
niucs Székely Tarsaság! Meg sem születeti, gülni engedtek évtizedeken keresztül. Ne.ii müködeshen tartására.
ti. Kérelmezi a kereskedelemügyi és
már meghalt. Minek az ? Aki csinálhatná, nincs volt az az Istenverte hazatiatlau nemzetiségű
szüksége rá; akinek kellene, az nem tudja vidéke az országnak, mint a Székelyföld es és fóldmivclésügyi miniszter uraknál a székelycsinálni. Nem tudom, ki a hibás V Azt hiszem, különösen Csík, hogy a vauttói száz kilomé- földi munkaközvetítő felállítását.
sokan vagyunk. Azt azonban látom, hogy ini ternyi távolságra, teljesen elhanyagoltan síny7. Atir a vármegyei töt vény hatóságoka közügyekért is csak akkor ludunk lelke- lődjek sovány földjén. Igy szokott a székely hoz és javasolja, hogy a megyék kezelésében
sedni, ha abból magánérdekein k re is valamiOláhországhoz.
álló közgazdasági és kivándorlási alapokat
háramlik. Az egy-ket huzgólkodot elnyomja a
Vájjon ébred e valamelyik korinányférfiu tervszerűen és céltudatosan használják a kirettenetes, a gúnyolódásig meuó közöny. Így arra, hogy a sztkelységet valaha az anyaor- vándorlás megakadályozására.
fest a székely kérdés iránt való érdeklődés szággal gazdaságilag és kulturailag összeSassi Nagy Lajos inditváuyára határonáluuk.
kösse? Hogy virágzó kereskedelmü, iparú és zatba ment:
Azért a hatvanhárom lelkes társaságban kulturális góczpontot teremtsen városunkból,
,1. Mivel Magyarország csakis gazdasági
nehogy vulaki csiki társaságot is találjon ke melye! vasúti kedvezményekkel kössön össze és kulturai alapon lehet nagygyá és hatalresni. Azt hiszem, hogy csiki ember nem is a nagy magyar Alfölddel, hogy hiányzó élelmi massá, az állam a társadalommal karöltve kövolt ott; legalább olyan csiki, aki erre a czélra szereinket itthon megkaphassuk és Romániával, vessen el mindent, hogy hazáukat e tekintetinnen ment volna ki. Pedig, hogy a szövetség hogy ipari termékeinket ott értékesit-hessük ? ben felvirágoztassa. Tekintve azt, hogy a
gyűlésére nagy súlyt helyezett mag i a kormány
Szó esett az állami oktatásról s különö- Királyhágón lul való országrész s főképen a
is, bizonyság rá, hogy Kossuth Ferenci, D.i- sen Csikmegye oktatásügyéről. Sassi Nagy- Székelyföld Magyarországnak még mindig védő
rányi Ignácz es grof Apponyi Albert kiiion hajós igen helyesen jegyezte meg, hogy amíg bástyája: az állam a népoktatásnak olyan
Képviseltették n.agukat.
:> nemzetiségi videkek telve vannak állami irányú fejlesztésére fordítson különös gondot
A szövetségi gyűlés tárgyai köz .tt szere- iskolákkal, addig pl. Csíkban alig van állami a Királyhágón tul, mely gazdasági és szociápeltek : a Székelyföldet átszelő vasúti fővonal iskola.
lis jellegénél fogva a jövő nemzedéket fölvérkiépítése az ojtozi szoroson ál a Fekete-tenger
A gyűlés a következő határozati javas- tezni tudja az elet és fajok harczára.
felé; a tagosítás, arányosítás, a székely ipar latokat fogadta el:
2. .-Jlitson fel tehát az állam a szegé-

irigyelnéuek! Drf igy én se mondha— Irén elaludt! Álmában újra ott álltak
Leül a székére, felnyit valami akadémiai
A „CSIKI L A P O K " T Ă R C Z Â J A . legalább
tom el és ő is hallgat. De vájjon hallgat-e? az évszázados fenyők között Gabival, ki ót kiadványt, olvasui akar, de csak idegesen néNem dicsekszi-e el vele Giziéknek? Oh, azúk hosszan csókolja, átöleli és erősehben csó- zeget a könyvbe
R«ir u p atáa.
a fiuk olyan pletykák. Az ember semmit se kolja . .
Egybeforrnak az alomban . de

Hargita.
— Megcsókolt a szemtelen I Igazán nem engedhet meg magának, mindeut kikotyognak. pofról szó siucs !
hittem volna, hogy annyira szemtelen legyen! De Gábor csak nem ilyen. 0 elég komoly;
Még hu kérte volna, — akkor talán nem bán- nagyon komoly és nem kompromittál engemet.
f a k á e e t a a í h mi.
tam volua; de igy lopva, ez nem férfias el- Kisülne a szemem szégyenletemben. Oh, éu
i.
járás. Igen, b;> kérte volnál De akkor se en- bizom Gáborban!
— Vitatkoztam én erről Beöthy Zsolttal
— Csak miért nem ütöttem pofon!
gedtem volna meg. Hogyisne, mindenkinek ?
Igazán, ezek a fiuk manapság azt hiszik, hogy
— De taláu ez fájt volna neki ? Azt is. O is nekem adott igazat.
Az irodalomtörténet óráin gyakran mondja
minden tizenhat-éves leány arra való, hogy pedig igazán nem akartam volna, hogy ueki
egy-két nap udvariunk, megcsókoljuk és aztán fájdalmat okozzak. Miért is? Azért, hogy meg- ezt el Takács tanár ur, aki Apáczai Cserei
ott hagyjuk ? Holnap már másnak csapjuk a csókolt? Ezért igazán nem érdemel ütést! Oh, János életének egy még eléggé meg nem viszelet ?
én hallottam, Margit se ütötte pofon soha lágított epizódjáról prelegál, akár valamelyik
— Szinte pofonütöttem. Igen, meg is egyiket se, mikor megcsókolták, sót mindig Arany ballada ismeretlen sajátságáról van szó.
A tiuk persze rettenetesen álmélkodnak.
kapta volna; de az a néni épp abban a pilla- dicsekedett nekem vele 1
natban tűnt elő az ut mentén Még megkér— £iS aztán az uem volt olyan rossz ! Ha Egy ember, aki Beöthy Zsolttal vitatkozott!
dezte volna, iniért verekszünk ? És mit mond- nem jöttein voln.i zavarba, bizony vissza is Aki többet lud Apáczairól, mint Beöthy Zsolt!
Takács tanár uruak pedig jól esik a fiuk
tam volna. Bizony, elpirultam volna s akkor csókoltam volna. Vissza biz énl Oh, Im mina néni mindent kitalált volna s összeszidta denik leánynak, aki férfival csókolódzik, ba- csodálata. Cs.llogó szemmel lapozgat a Beöthyvolna Gábort s ö nein jöhetne többet hozzánk. jusza nőtt volua, — bizony nem volna bajusz- tankönyvben. Meg-megfog egy-egy passzust
— De hátha Gábor jóvátette volna hi- talan nő! — Miért is nóii" bajuszom!? Vagy valamelyik író jellemzéséből. Felveti, bonczolbáját? Azt mondta volna a néninek, bogy ne ha nekem volna, akkor Idának meg szakálla gatja czáfolja. Hivatkozik forrásokra, kiterjeszkedik minden véleményre s végül bebizoharagudjék, ő már három hóuap múlva fize- lenne!
tést kap és ha nincs ellenére, hát... bát meg— Istenem, még nem tudok elaludni! nyítja, hogy minden auktor tévedett s a felkér engem!
Pedig ma igazán sokat jártam. Oh, a tavaly vetett kérdésben ueki van igaza.
Megmondta ó ezt aunak idején Beöthy
— Oh, miért is nem ütöttem pofon I Így a Bucsecsen voltunk, fenu; de az semmi se
a szemtelen nem szól a néninek s én nem volt ehhez képest! És még se tudok elaludni Zsoltnak is. Legközelebb pláne tanulmányt ir
leszek az övé! Pofon kellett volna ütnöm 1
— Az a szemtelen Gabi, ahogy megcsó- róla s ki fogj» adni könyvalakban. Régóta fogMenyasszony lennék és hogy irigyelnének, még kolt, mindjárt elhagyott. Talán nem tetszett lalkozik ó már evvel a kérdéssel. Már akkor
tanulmányozta, mikor a bölcsészethallgatók
a Dusi is, aki pedig idősebb, mint én I Hogy neki, akkor miért tette.
haragudnának, hogy én alig egy hete vagyok
— Vagy már megunt? Oh, pedig én szépirodalmi körének elnöke vol. Ott fent
Budapesten, mikor még Beöthy Zsolttal vitatitt és már is elkaparintottam legügyesebb udvar- soha meg nem unnám!. . .
lójukat. Az igaz, hogy Gabi nem szép. De
— Csak az bosszant, hogy nem ütöttem kozott.
less! És van az arczában valami férfias. És pofon. Nem erősen, csak egy kicsit, hogy ne
Utoljára egész eksztázisba jön, majdnem
olyan szemtelen! Hogy imponál ez nekem? fájjon. És akkor hátha felbátorodott volna és kiabál. Egyszerre szól a esengő. Az órának
Miért is nel Tán csak nézem, hogy Gizi hó- megiat megcsókolt volna; hosszasan . . . éde- vége van Takács tanár ur befejezi a magyadítson el mindenkit előlem I Azért se I
sen . . . ugy, ahogy csak ő tud . . . És én vissza- rázatot, konstatálja, hogy a kérdezés az idó
— Ha még egyszer olyan kövér volna csókoltam volna; oh, milyen lett volna . . . ál- rövidsége miatt ma ismét elmaradt s kivonul
is, akkor Be hagynám I És hogy tud csó- modni se lehet szebbet: a természet vad ölén a teremből.
Mintha kicserélték volna. Arczárói eltűnt
kolni 1 Az ember igazán nem tud komolyan két fiatal szerető BZIV egybeforrva boldogan
áldoznak a tiszta Bzerelem istennőjének . . . a pirosság, egész alakja összeeset, szinte béharagudni! Csak azért se!
— Miért nem ütöttem pofon? Honnan óh, be szép, be jó lett volna. . . Ejnye, miért nának látszik, amint az udvaron keresztül átvánszorog a tanári szobába.
tudják meg a többiek, hogy megcsókolt I ? Ugy is nem Utöttqm pofon I!

II.
A szobában nagy a zaj. A tanárok az
óra történetét tárgyalják hangos diskurzussal.
A relrénje miudegyiknek az, hogy a kölykök
valósággal hülyék.
Az ember nem boldogul velük, ha a lelkét adja is ki. Mindennek a szülök majomszeretete az oka Elrontják, elbutítják a gyerekeket, a tanárnak kell aztán lelkea lényt
csinálni belőlük. Bizouy, a favágónak is jobb
dolga van, mint egy tanárnak . . .
Takács nem tud olvasni. Még idegesebben lapozgat a könyvben. Milyen,otromba emberek, milyen korlátoltak . . . Es ő ilyenek
közé került. 0, aki kedvencze volt a nagyságos és inéltoságos professzoroknak. Akinek tanári székfoglalójáról hasábokat irt a „Magyar
Paedagogus". Ő, aki Beöthy Zsolttal vitatkozott.
Micsoda buta iróuiája a sorsnak!
Valamelyik tanár-társa nagy hangon magyarázgatja egyik napilap tárczáját a görög
tragédia fejlődéséről . . .
Buták, — mormogja magában Takács
tanár ur. Buták — és jól esik ezt a czimet
majdnem hangosan ismételni, — mit értetek
ti ehhez ? . . .
Eszéhe jut, hogy ó éppen erről a thémáról tartott nagy sikerű felolvasást egykor a bölcsészethallgatók szépirodalmi körében. Mennyit olvasott, mennyit tanult hozzá B
most mégis itt van ezek közt a primitiv emberek között, kik egy-egy lexikon-készllltségil
tárcza-irótól kölcsönzik összes tudományukat.
De nem is marad tovább közöttük. Felmegy Pestre. Hisz ott neki neve van. Felkeresi Professzorait, szóljanak mellette a miniszternél, ne engedjék elveszni ezek közt ac ostobák között.
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Irta: GéczyIstván. Személyek: Botár Márton,
nyebb székely és magyar községekben nagy aág nevében RAncz.János fSeaperes-plebános szív- gatót királyi tanácsosi kimmel ruházta fői ós gazdag
kovács-mester Miklós Ferencz. Andor,
számmal állami iskolákat. Létesítsen a társa- ből jövő szuvakkal éa bnniti meleg érzéssel tol- a hatodik fizetési osztályba nevezte ki. "
— Csikmegyei árvaház javára, mint Barczu gyermekei első feleségétől Sárossi
dalom támogatásával kisdedóvókat, gazdasági mácsolta a papság érzelmeit. Kzutúu átn\ iijtutta u
Gyula.
Miklós
Anna k. a. Anna, második feismétlő iskolákat, ifjúsági egyesületeket és ker. papság njándékait: egy stalát, egy t ^ i n g e t értesülünk a c-iikzsögödi fürdőző közönség
egy biretmnot és egy paeiHcalet. A szeretetnek Kállay Ubul főispán ur védnöksége alatt Csík- lesége Regéczy Margit k. a. Vernes Judit, Anna
más hasznos művelődési intézményeket.
3. Gondoskodjék az 1868. évi népoktató ezen megnyilatkozását uz ünnepelt mélyen elérzé- zsögöd-fürdőn •zártkörű nyári tánczmulatságot nénje Vajna Emma k. a Pál Miklós kovácstörvény végleges végrehajtásáról, hogy az is- kenyedve köszönte meg s megígérte, hogv jövőben rendez jövő vasárnap. A rendezés előkészü- legény Deájiy Károly. Hírős Firtos Están. csiki
székely Nagy Galaczi János. Sári, második fekolai zsúfoltság és a nagyfokú iskolakerülés is i.-ukis nrra fog törekedni, hogy inindeu szuvá- leti nagyban folynak.
buu és cselekedetében Istennek hű szolgája legyen.
megszűnjék.
— Eljegyzés. A vármegyénkben is is- lesége Borbély Rózsika k. a. Kata, elsó feletnnitók és hívek tisztelegtek, akiknek mert liiemer Ede brassói lakós leányát Olgát sége Regéczy Piroska k. a. Takács István,
4. Az erdélyrészi főispánok, főtisztvise- Ezután n Mihály
Elek ínudnrusi tanító tolmácsolta. eljegyezte Kloss Ödön szászrégeni földbirtokos. Miklós gyámja Sárossi István. Egy leány Borlők, képviselők, tanfelügyelők kövessenek el ér/clmcit
tisztelgés nlkalmával emléktárgyukat is nyújtotilletékes helyen mindent, hogy a fönti bzél A
A székely-ügyek uj vezetője. Darányi bély Berta k. a 1-ső munkás Sárossi István.
tak
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ünnepeltnek.
Végül dr. llulló István Csik— „Törvényszéki osarnok" czimen
mielőbb testet öltsön.
Ignáez fiildmivelésügyi miniszter Balogh Vilvármegye
kir.
tnnfcliigyelöjc
fejezte
ki
elismerését
5. K végből a Székely Társaságok Szö- a jól berendezett és felszerelt iskoláért, umi egye- mos államtitkárt ezen állásra történt kinevez lapunk mai számában állandó rovatot uyitotvetsége mindaddig tartsa napirenden ez esz- dül uz ünnepelt érdemének tudbutö be. Az ünne- tetése folytán a székely fóldmiveló nép gaz tunk, mely tartalmazni fogja elsó sorban a
törvényszékünknél legközelebb előállott somméket, mig a Királyhágón tul való országrész
mindezekre tulúló szavukkal és mindenkit meg- dazási felsegélyezésére irányuló tevékenység más felülvizsgálati és polgári rendes perek
gazdasági és szocziális irányú népoktatásügye pelt
1 vezetésétől,
megbízatásában
kifejtett
kiváló
nyerő modorban válaszúit. A tisztelgés végezt.
eredményeit, továbbá a nevezetesebb büntető
teljesen föl nem virágzik.
után kezdetét vette nz chéd egy külön e célra ké- szolgálatának teljes elismerése mellett, saját ügyek tárgyalásait és azok eredményeit. Előre
Dömötör János javaslatára:
szített, virágokkal és zöld águkkul pazarul feldí- kérelmére felmentette és e tevékenység ve- Is felhívjuk ezeu közérdekű rovatunkra olva„1. Mondja ki a kongresszus, hogy elvi- szített sátorban. Az ebéden tisztelői és hivei közül zetésére Kazy József miuiszteri tanácsost
sóink figyelmét
leg ellogadja a Kolozsváron létesítendő erriély- mintegy hetvenen jelentek meg. Az első iV-lköszöi bizta meg.
— Fürdői élet. A hirtelen beállott birészi központi honi árucsarnok fölállításának töt az ünnepelt mondotta az erdélyi Püspök ur
— Kantor választás Csikszépvizen
eszméjét a végből, hogy a székely fürdőkön őnugytnéltúságúru: líancz János l'őesperes-plebúuos A szépvizi latin szertartási egyházban a kán- lleg folytán igen sokan hagyták el vármegyénk
is honi és főként háziipari árucsarnokok fól- u/. ünnepeltet és édes unyjút éltette. Sukílll levél tor választás augusztus 10-én d. e. 9 órakor fürdőit' s már-már azt lehetett b'nni, hogy az
állithatók és föntarthatók legyenek.
ben. vugv táviratban fejezték ki szerencse kivánn- tartatott ni"g nagys. és főtiszt. Itancz János idei fürdői evail végére jutott. Pár nap óta
2. Ez eszme megvalósítása céljából el- tIIikar. Az ebéd u legjobb hangidutban n délutáni főesperes elnöklete alatt, ki üdvözölve az egy azonban ismét az iga/.i nyári hőség van, mely
határozza, bogy a kezdeményezést a Szövet Illik 1 Ilin ért véget. Megemlítjük'még, hogy u hívek heg\íilt hitközség választó polgárait, felhívta elöl közönségünk fürdőinkbe menekül, bol isség vezetőségére bizza és fölkéri, liogy a szeretetüknek és r.lguszkollásul^iak meglepő jeléi egyszersmint a választókat arra is, liogy leg mét eleven élet pezseg.
— Önkéntesek figyelmébe. A m. kir.
Magyarvédó-Egyesület kolozsvári, illetőleg er- adták uz ál.ul is, hogy uz iinu.'pi ebéd költségeire jobb helutásuk és lelkiisnicvtök szerint mindélyrészi osztályával mielőbb érintkeződbe lep az ottnni tukurékpénztár 2011, u hivek pedig HUO den mellék körülményt kizárva békésen ejt honvédelmi miniszter acs. és kir. közös hadügyjen avégből, hogy egyfelől a Székely Társa- koronát udtuk. A fennmaradó összegből — mint sék meg a választást A beérkezett 4 pályázó miniszterrel egyetértöleg rendeletet adott ki,
ságok, másfelől az erdélyrészi Magyarvédó- érlcsidtiiuk
nz ünnepelt nevére ulupitváuyt tesz- Benke Lajos kászonujfalvi kántor tanító, Czir- mely szerint mindazok, akik az egy évi önegyletnek belevonásával és közreműködésével nek. A magunk részéről is Isten áldását kérjük ják Jenó felvinezi, Lázár Pál szentmlklósi kiiz kéntesi szolgálatra képesítő felvételi vizsga
közösen kisértsék meg részénytársasági ala- további működésére.
—á—. ségi tanító és Sándor Zsigmond gyergyóreme tartama alatt visszaléptek, csak egy teljes év
pon egy ilyen központi honi áruház és ennek
tei segéil-kántor urak közül első helyre Sán li'folyá-a után bocsáthatók újból vizsgálatra,
— Kinevezés. Veszprémi Dezsőt, u esik- dor,
szervezetében a székelyföldi fürdőkön elhelyemásodik heiyre Lázár, harmadik helyre azon jelöltekre, akik a vizsgát beigazolt besniulyói
róm.
kutli.
fögimn.
rendes
tuuárát.
a
vullászendő árucsarnokok felállítását és szervezését."
Benke választatott. A választás megejtése tegség miatt szakították meg, és eddig az időliözoktuiásiigyi miniszter ui n s/.iitmár-néineti után elnök főesperes ur megköszönte a válasz pontig kielégítő eredménnyel vizsgáztak, nem
Végül a jövő gyűlés helyéül Aradot
kir. ktith. főgimnáziumhoz rendes tanárrá kinevezte. tupolgáiok megjelenését H dic-iérutét fejezte alkalmazandó! libben nz esetben a jelöltek
jelölték.
Midőn sajnálattal értesülünk, hogy egy tehetséges
ki a fölött, hogy ezen választás oly szépen, kifejezett kérelmükre a legközelebbi hónapban,
és törekvő tanerőt vészit el a csiksomlyói főgimbékésen és egyakarattal ment végbe. A gyű- illetőleg a közvetlenül felgyógyulásuk után
KÜLÖNFÉLÉK.
názium, cgyuttnl szerencsét kivánuuk uz előléptelés a főesperes elnök éljenzése után véget megtartandó felvételi vizsgára újból bocsátha— 25 éves papi jubileum. Szép ün- tés számiul menő ezen kinevezéshez.
ért.
A választott hároin kántor urak közül a tók. Kelvételi vagy ismétlő vizsgát a jelöltek
nepséget rendeztek, n felcsiki pupsug és Muduras
— Az erdelyi Szent Ferenc rendlek szépvizit a püspöki kinevezés után üdvözüljük. ama év március hó l-e előtt tehetnek, melyegyházközség hívei folyó hú 4-én lt.illu János plé- julius hő 2-1-én tui-tott évi tni-tomnuygyülésén n
— A tanitók államsegélye. A nem ben 21-ik életévüket betöltik.
bános tiszteletére, aki ezelőtt 25 évvel mint újon- csiksomlyöi zárdába áthelyezték Kőliulomról 1'.
— Gyümölcs hiány. Érezhető egész
állami
tanitók fizetésének rendezéséről szóló
nan felszentelt pap e napon mutatta ke első szent Both Názért eoncioautornak, atnár egy éve i.t művármegyénkben,, az idei gyümölcs termelés
miséjét a Mindenhatónak s azóta fáradhatatlnn buz- ködő L*. Fapp A. Kajetánt pedig spirituálisunk ne- 1907. évi XXVII. t.-cz. végrehajtása tárgyá- improduktív volta, oly annyira, bogy a kívülgalommal és Krisztusi türelemmel és szeretetlel nezték ki. A szárhegyi zárda főnöke P. Tilp Káz- ban TtOOO. miniszteri szám alatt a közeli na- ről is kevés mennyiségben behozott gyümölpokban kiadott utasítás alapján, a nem állaim
munkálkodott az ur szőlőjében. Ugyanezen ünnep- mér lett.
tanítók fizetését kiegészítő államsegély inár csért méreg drága pénzt kell fizetnünk. Ezért
ség keretében volt meg plebánosi beiktatása is. A
— Kinevezés. A Franki Bódog távozákárpótlást legfeljebb ai:ok a jelzések nyújtamegjelent nagyszámú pupsúg a jubilánssal, a hívők sával megüresedett helybeli földmivesiskolai kérelmezhető. Kzen államsegély nyelése a töb- nak, melyek az idei szőlőtermelést igen kednagy tömegétől kisérvc, n plebáuosi lakájról ti vi- igazgató állásra, a m kir. földniivelésügyi mi- bek között azon feltételekhez is van kötve, vezőnek és sikerültnek hirdetik.
rágokkal feldíszített utcán hurangzugás közt vonult niszter, Szigeti Varga Lászlót nevezte ki Adá- hogy a kérvényező iskolaszék igazolja, misze
-- Festik a leányiskolát. A vármebe a templomba. Megérkezés után azonnal kezdetét t'ől. Mint értesülünk, folyó hó 27-én már el is rint a tanitó a miniszteri v.ny miniszterileg gyei polgári leányiskola összes használat alatt
jóváhagyott tanterv alapján kesziilt és a kir.
vette a szent mise, amelyet líancz János felcsiki foglalja uj állását.
tanfelügyelőség által láttamozott tanauyag be- álló termei leveti; eddigi fehérszinüket u fes
lőeaperes-plebános celebrált lenyes segédlettel. Az
— Halalozás. A következő gyászjelentés alá kerülnek, hogy ezzel is a modernségevangélium után a miséző pup szívhez szóló és tést vettük : Alulírottak ugy a maguk, valamint osztás és órareud- szerint, végzi az iskolai nek szolgáljon. Belső berendezései is kiegémunkálkodását.
Az
igy
általánosan
kötelezővé
könnyekre fakasztó beszéd kíséretében uilta át uz a többi rokonok nevében is megtölt sziwel
szíttettek és ujjáalakittattak, ugy hogy a köünnepeltnek a plebáuosi jelvényeket: az evungeliu- jelentik, hogy a legjobb édes anya, szerető váló tananyag beosztásoknak és órarendeknek zeledő tanév teljesen készen találja az iskolát.
mos és szertartásos könyvet és a templom kulcsúit. testvér, sógornő és rokon özv. ilitrói Puskás könnyebb és egyöutetü minta szerint való ki— Hadgyakorlatok. A brassói m. kir.
Ennek végeztével u beiktatandó letette az oltár Istvánné szül. vajkai és kereszti Molnár Ilka állitáia céljából (iyerkes Mihály székely udvar- 24. honvéd gyalogezred helyben állomásozó
előtt az esküt, amelynek végső szavait: Isten en- folyó évi augusztus hó 9-én reggeli 6 órakor, helyi igazgató-tanító u miniszteri és külön a zászlóalja folyó hó 15-én indul a nagy számgem úgy segéljen, kitörő könnyek közt inomlnttu. életének üti ík évében, hosszas szenvedés és róm. kath. népiskolai tantervnek megfelelő szer- ban bevonult tartalékosokkal együtt idei hadEz a megható jelenet, a templomot zsúfolásig meg- a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után kezetű bármilyen osztálybeosztás érdekeit ki gyakorlataira, melyek folyó évi szeptember hó
töltő híveket s a papságot is könnyekre lukasz- az Urban csendesen elhunyt. A drága halolt elégítő és az együtt tanítandó osztályok anya- O-ig tartanak.
totta. Ezután u beiktatott plébános szent beszédet földi maradványa folyó hó 11-én délután 4 óra- gának egy tantárgyból ugyanazon lapon való
— Pénzhamisító banda letartóztamondott, melyben a tőle megszokott népszerű elő- kor fog a farkasréti temető lialottasházában, elrendezésére szolgáló rézzletes tantervnyom- tása Brassóban. Brassóból jelentik : A csenadásban fejtegette a lelkipásztor kötelességeit hivei a t óin. kath. egyház szertartása szerint beszen- tatvány (sajtó alatt); az osztályonként csopor- dőrség és a brassói rendőrség pénteken letariránt a viszont a hivekuek u plébános iránti ru- teltetni és ugyanazon temetőben örök nyuga- tosított beosztás számára pedig, már minisz- tóztatott egy veszedelmes pénzhamisító bandát,
gaszkodásának és engedelmességének szükségessé- lomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise- terileg is engedélyezett tananyagbeosztás! nyom- amely heroin év óta árasztja el hamis pénzzel
gét. A szent beszéd szintén uagy hntást gyukornlt áldozat az elhunyt lelki' üdvéért fotyo bő 12-én tatvány füzeteket készitett és ad ki. Megren- Háromszék-, Csik- és Brassó-vármeg\ék lakosa jelenlevőkre. Az egyházi szerturtús befejeztével délelőtt 10 órakor fog az alsóvizivárosi kapu- delhető bármelyik füzet az egy tanitó vezetése ságát. A prázstnári vásáron ugyanis Bihari
a plebánosí lakban tisztelgés volt A kerületi pup- cinus atyák templomában a Mindenhatónak be- alatt álló hat vagy öt együttes osztály számara László csendőrórsparancsnok letartóztatta Fapostadíjjal 2 korona, négy oszt. 180, hároin
mutatlatni. Legyen áldott emléke! Budapest, oszt. l'tiO, két oszt. 1'40, egy oszt 1 kor. elő- zekas Pál zágoni lakost, aki épen a negyedik
1907. augusztus 9. Ditrói Puskás Almos fia. leges beküldése mellett. (íyerkes Mihály igaz- hamis husz koronást akarta felváltani. Fazekas
III.
vajkai és kereszti Molnár Leontin, vajkai és gató-tanítónál Székelyudvarhely.
töredelmes vallomást tett, amire megindult a
— Takács... Takács — ismétli a mél- kereszti Molnár Lajos, vajkai és kereszti MolFogorvosi gyakorlat Csiksaere nyomozás s Brassóban pénteken délelőtt letóságos tanár ur, — mintha emlékezném. Hát nár Irma férj özv. tusnádi Klthes .lakaimé, dában. Ifj Prohászka N. Ignáez fővárosi fog- tartóztatták Borbély Antal köszörűst és késest,
Szabadvároson tanár? Szép, szép. Csak dol testvérei, vajkni és kereszti Molnár Lajosné orvos ki rövid ideig a „Vigadu'-szâllodâbau akinek padlásán gyönyörűen működő bnnkógozni, dolgozni. Sokat dolgozni, igy lesz belő- szül. miuai Bornemisza Knima sógornője.
fogorvosi gyakorlatot végez, szerkesztőségünk- prést találtak, mellesleg pedig nyolcvannégy
lünk valami. Igy lesz . . .
— Törvényhatósági közgyűlés. Var- ben felmutatott hiteles okmányai szerint egy dar.ib hamisított husz koronást, sok lemezt,
Takács tanár ur megdöbbeu. szinte eláll megyénk törvényhatósága e havi rendes köz- nagyon képzett szakembernek mutatkozik és festéket, hengert stb. A csendőrség a Bora sziv verése . . . Hát ezek mind elfelejtették gyűlését előreláthatólag a hónap utolsó napjai- magnsraugu elismerő oklevelek birtokában van. bélynál tartott házkutatás alapján Zágonban
ó t ? . . . Szinte támolyogva megy le a lépcsőn. ban fogja megtartani.
Ajánljuk a foghiáuyban szenvedö-tilvasóiuk. letartóztatta Csorna Károlyt, Domokos Andrást,
Elmegy' a Magyar Paedagogus szerkesztőjéImre Lajost és Otő Józsefet, kik mindannyian
— A kereskedelmi és Iparkamara ügyeimébe.
hez. Evtárea volt. mondhatni jóbarátja.
kültagjainak valasztása. A marosvásárhelyi
— Cabaret. Élvezetes müvész-estélyben részesei a pénzhamisításnak.
A Bzerkesztó emlékszik az arczára. Mintha kereskedelmi és iparkamara 1901 — 190G. évre volt részünk folyó hó 7-én a Vigadó szálloda
— Asszonyok bosznjat Kalános Jua lapban is lett volna róla szó. Valami szék- választolt kültagjai helyébe a következő 5 évre nagytermében. Gyöngyi Izsó, az országszerte liánná, Púja Anna és Púja Mári gyergyóvárfoglaló volt, ugy-e? . . . Most már emlékszik. az uj tagok választása ugy a kereskedők, mint ismert komikus, Szekely lifj. Jakab) Gyula hegyi lakósok. Dobândi Anná ugyanottani laEgy tanárjelölt irta a bírálatot, a nevére bi- nz iparosok részéről a csíkszeredai és gyergyó népszínmű énekes, mindketten a Népszínház kos hajadont féltékenységből az utczán megzony nem emlékszik...
szentmiklósi mindkét választókerületben f. hó tagjai, továbbá előbbinek leánya Gyöngyi Jolán támadták, megverték, ruháját letépték, haját
Egészen összetörve, még msgkopottabb, 29-én fog megtörténni.
keresték fel városunkat, hogy egy kedves estét ollóval levágták, talán életétói is megfosztotmegvénült állapotban tért haza Pestről Ta— A kath. sajtóról. A katholikus sajtó szerezzenek közönségünknek. Az érdeklődést ták volna, ha szerencsére arra haladó emberek
kács tanár ur. Most már fásultan hallgatja támogatásáról Kóródy Miklós pécsi tanár, folyó már az is felkeltette, hogy eddig nem volt al- meg nem mentik a további bántalmazástól.
kollégáik szóvitáit. Nem olvassa az akadémia hó 15-én, N agy boldogasszony napján, Karcfal kalmunk cabaret-estélyen részt vehetni s most
— A pereskedes vége. Folyó hó 7-én
kiadványait sem. Nem BZÓI airól az arany- ván beszédet tart. Ajánljuk olvasóink szíves ezt elsőrendű erők által láttuk bemutatva. A Fehér György, Fehér Károly és Fehér József
idóról, mikor még ő Beöthy Zsolttal vitázott figyelmébe.
közönséget, mint mindenütt az országban, itt csikszentgyörgyi lakósok a csikszentmártoni
egy-egy irodalomtörténeti kérdés felett.
— Vadászat. A helybeli vadásztársaság is elfogta a cabaret-láz, az intelligencia teljes kir- járásbírósághoz becsületsértés miatt tárLassankint felfedezi, hogy a fiuk kifog- folyó hó 15-én nagyszabású vadászatot rendez, számmal jelent meg s a kedélyes este, mely- gyalásra voltak megidézve. Tárgyalás eredtak rajta. A penzumot sohsem végzik el. Ma- amelynek végével rendezendő mulatság elő- nek Gyöngyi volt a lelke, közvetlen hatást ménye az lett. hogy a felek egymással kibégyarázni sem érdemes nekik. Szörnyen buták, készületei most folynak.
gyakorolt.
kültek. Haza jövet Fehér György csikszeotvalósággal hülyék. A tanár, ha a lelkét kiadja
— A hargitai gyógyfürdő szezonja
— Automobil járás. Naponként feltűn- györgy községben egyik korcsmába be ment,
sem boldogul velük. Igazán, nem is érdemes maholnap letelik. A kezdetleges fürdőn sok nek városunkban az utcákon végig száguldó hogy egy kis pálinkát igyék, hova Fehér Káaz embernek törni magát...
vendég fordult meg az idény alatt, kik a ké- óriási automobilok, melyek a kiránduló vagy roly és Fehér József is követte. Rövid időLassankint aztán elmaradnak a lelkes nyelem híján csak rövid időig tartózkodtak ott fürdőző előkelőségeket őrületes gyorsasággal zés után elindultak mindhárman a lakásuk felé,
és hosszas magyarázatok, de annál több időt Ezen fürdőt fejleszteni a tulajdonos község kö- szállítják vármegyénk minden részébe. Külö- hol az utczán minden BZÓ váltás nélkül Fefordít Takács tanár ur a kikérdezésre. Egy telessége és jól felfogott érdeke diktálja azt nösen feltűnt már többször egyik előnyösen hér György Fehér Károlyt megragadva lefogta,
tanártól sem rettegnek ugy a fiuk, mint tőle. is, hogy a turisztikát is fejlessze. Szégyen, ismert fiatal erdélyi mágnásunk zenélő gép- Fehér József pedig bicskával annyira összeEgy-egy órán öt-hat fiúnak megy el a kedve hogy Csikvármegye legszebb kilátást nyújtó kocsija, mely a kíváncsiak egész seregét csalja szurkálta, hogy életben maradásához remény
az élettói az évharmadi értesítő gondja miatt. csúcsára nemcsak, hogy járható gyalogút nem az utcám. Maholnap azonban ez is olyan kö- nincs. —
Mikor pedig órák végén megindul a vita ta- vezet, de még a jelző táblák is hányoznak. Ka- zönséges lesz, mint árván maradó Rakkereink.
— Ismeretlen gyilkosok. Kája Denári szobában, Takács tanár ur kiáltja leg- lauzt, ha. lehet kapni még rosszabb, mert az
— Meghívó. A csik-gyiinesbükki inteJánosé zsedánpataki lakost ismeretlen
dühösebben, hogy a tanár élete valóságos se tndja mindig az utat. Már megtörtént, hogy ligens ifjúság 1907. évi augusztus hó 24-én, a meter
tettesek e hó 8 án annyira megverték, hogy
kínszenvedés, hogy ezek az állapotok okvet- egy-két társaság órák hosszat bolyongott já- vasúti állomás III. oszt. várótermében, a Gyer- három
múlva sebébe bele is halt. Valólenül a magyar kultura csődjét lógják ered- ratlan helyeken, a vezető tudatlansága miatt. gyószentmiklóson felállítandó „Kossuth" szobor színűlegnap
esett áldozatul, de a meményezni, mint nagyon helyesen mondja vala- Reméljük, a község segit e visszás állapotokon. alapja javára szlnelőadással egybekötött zárt- rénylőkettioszunák
még nem sikerült kipuhatolni.
melyik lap tegnapi tározója . . .
- - Uj királyi t&náosos. A király Strat- körű táncestélyt rendez. Mely alkalommal színre
— Ismét a biosok. Kopacz Dénes csikAiy Endre. zinger Emil székely ud vai helyi péjzügyigaz- kerül: Az .Ördög mátkája". Népszínmű 3 felv. csicsói lakost folyó hó 11-én este 7 óra tájban
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Sz. 389—1907.

3.

ám.

a község ntczáján megrohanták éa eddig még
ÉRTESÍTÉS!
ismeretlen tettesek annyira összeszurkálták
Árverési hirdetmény.
Tisztelettel értesítjük a m. t. közönhogy életéhez nincs remény. A hatóság meg- lizennel van szerencsém üzletfeleimet és ismeAlulirt kiküldött
bír. végrehajtó ezenuel
indította a nyomozást.
rőseimet értesíteni, miszerint 25 év óta fennálló közhírré
teszi,1 hogy a csíkszeredai kir. járás- séget, hogy G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s o p ,
hirdetési
Irodamat
folyó
évi
augus-fus
hó
1-én
— Törvényszéki csarnok I. Törvénybíróságnak 1907. évi V. 21918. sz. végzése a vasúti állomás közelében ez évi
székünknél l'J07. augusztus 12-én köv. som- BUDAPEST, VII., Károly-körut 13. sz. I. em.folytán dr. Daradics Félix ügyvéd által képszeptember hó 1-én
más felülvizsgálati ügyek kerültek nyilvános
vise't id Bodó Imre csikszentdomokosi vég- SZÁLLÍTÁSI ÉS FUVAROZÁSI
helyeztem át. — Kilünó tisztelettel
előadásra: I. Bartos Péter és Karácsony Járehajtató részére Kurkö Sándor odavaló lakós
nos 200 kor. és jár. Keloldó végzés. 2 Katona E c k s t e i n ( E l e k ) B e r n á t végrehajtást szenvedő ellen 641 kor. követe- irodánkat megnyitjuk. Elvállalunk
Venczel és Blánesi D<mes ingatl. birt és jár
lés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre- e szakmába vágó mindenféle szállítást,
hirdetési irodája,
Készben megváltoztató ítélet. 3. Kirilla Floresz Budapest. VII.,
Karoly-kőrut 13, I. em. hajtás folytán alperestől lefoglalt és 1792 kor. u. ni. batorkocsikat, waggon ki- és
és Kodrcán Péter 90 kor. és jár Helybenhagyó
Telefon 86
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás- berakást és beraktározást, áru
ítélet. 4- Miklós Károly és Gáborsi József 48
bíróság fennti sz. végzéseiéi a további eljá- kiszállítást az állomáshoz és bekor. 52 lill. éa jár. Helybenhagyó ítélet.
rás
elrendeltetvén, annak az alap- és felülfogSz. 741-007. mj.
laltatók követelése erejéig is. a meunyiben szállítást a felekhez felelősség melHirdetmény-.
azok kielégítési jogot nyerlek volna, Csikszentlett, a legolcsóbb áron.
A csikmegyei .Lóbeszerzési" és „Ruhá- domokos község házánál leendő megtartása ha- 1 - It
KÖZGAZDASÁG.
Teljes tiszti-leltei
alapból fulyő évben adományozandó ösz- táridőül 1907. évi szeptember hó 2. nap
A „Hermez* Magyar Általanos Valto zati*
Zakarias
István és Társa.
töndíjak
és
segélyek
tárgyában
i'ennii
szám
jan
délelőtt
11
óraja
kitüzetik,
a
mikor
üzlet Részvénytársaság, Budapest, heti alatt a .Csiki Lapok" és .Gyergyó" czimü
a bíróilag lefoglalt ingók és pedig: tehenek,
jelentése a tőzsdeforgalomrol es a pénz lapokban
közzé tett hirdetményre való hivat borjuk, juhok és bárányok stb. a legtöbbet ígépiacról.
kozással, kölön-külün értesítés helyett tudo- rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTAR
Budapest, 1907. augusztus tt. mására hozom az érdekelt tanuló ifjaknak, becsáron aiul is el fognak adatni.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDÁBAJ1
A budapesti tőzsdén a lefolyt héten csen- ehelyen, hogy a magáojavak igazgatótanácsáFelhívatnak mindazok, kik az elárvere=
ÉS FIÓKINTÉZETE BÜKSZADOH- =
nak
folyó
évi
augusztus
13-áu
tartott
ülésedes mederben folyt ai üzlet, és az árfolyamok
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató
nagyobbára csak lényegtelen változásokat szen- sében 1027—907. mj. és 1026-907. mj. szá- követelését megelőző kielégítéshez jogot tarA legelőnyösebb fellételek melvedtek. Kivételt képeztek a magyar jelzálog- mok alatt hozott határozatai alapján a követ tanak, a mennyiben i\ szűkre a foglalás koráblett nyújt kölcsönöket váltókra,
hitelbank részvényei, melyek nagyobb rea'i- kezó tanulók nyertek ösztöndijat és segélyt ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
kezesek mellett és betáblázásokra.
sátiók folytán a mult héttel szemben kb. 16 éspedig: A). a „Lóbeszerzési ulap"-ból: György jegyzőkönyvből ki nem tiinik. hogy elsőbbségi
koronányi csökkenést szenvedtek. Kzen eladá- Gábor a felsőiskolai ösztöndíjat, Sárossi Ger- jelentéseiket az ánerés megkezdéséig alulirt
Kölcsönt ad továbbá részvésokat részben a jelzálog-üzlet kedvezőtlen gely 150 koroua, Csató István, Bartalis Már- kikühlö'tnél írásban beadni, vagy pedig szóval
nyekre, értékpapírokra, arany
helyzetével, részben pedig azon körülménnyel ton. György Fazakas István, Botár Dávid, La- bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
és ezüst zálogtárgyakra.
hozzák összefüggésbe, bogy a legutóbbi rend- jos Ferencz, Fodor Gergely. Mihály István. csak a vételár fóliisleg-Te fognak utaltatni.
Foglalkozik Idegen pénznemek
kívüli közgyUlés alkalmából nagymennyiségű Ambrus András egyenkint 70—70 kor. Gego
Kelt Csíkszeredán, 1ÍHI7. évi augusztus
beváltásával és minden bankrészvények vásároltattak az egyes érdekkörök Dávid, Kolló János, Kovács Antal, Ferencz hó 8-ik napján
Keresztes Gyula.
szerű
dologgal.
által, melyek most forcirozva eladásra kerUlnek. Bálint. Sárosi Dénes. Krós Gyula György,
kir. túr. vi-LTrctniiln.
Takarékbetéteket
elfogad beBecze
Antal,
Györffi
Ferencz,
Mezei
Imre.
l'-jAz egyretartó pénzdrágaság kedvezőtlenül
255—907. vlitó. sz.
téti könyvecskére
és folyó számbefolyásolja a befektetési értekek piaczát, ahol terfi Lajos egyenkint 60-60 korona és Csiki
1
lára 4 , százalék kamatozás melÁrverési hi/detmeny.
különösen 4°.',-os magyar koronajáradek•/, '.«-os Bá int 100 koroua segélyt
lett. a 10 százalékos tőkekamatAlulírott bírósági végrehajtó az 1881.
II). n .Ruházati alapból ösztöndijat nyerárfolyamcsökkenése ötlik szembe, és ezzel páradót is az intézet fizeti.
huzamosan a 4°/u-os magyar főhltehcrmente- tek : Kovács Árpad a jogit, Korpos Dénes a évi LX. törvénycikk 102. S-a értelmében ezenBármily bankszerű felvilágositési kötvények is voltak áresésnek aláveive. polg. iskolait. Kiss Péter, Molnár János. Kolló nel közhírré teszi, hogy a csikszunrinártoni
kir. járásbíróságnak 1907. évi V Sp. 760-10
sítással a legkészségesebben szolA sorsjegypiacz ugyancsak' a pénzviszo Venczel, Sándor Lajos az alfalvi iskolai egyen és
766
-9.
szánni
végzése
következtében
dr.
gálnak a bank kirendelt közegei
nyok nyomasztó hatása alatt továbbra is el kint 100-IU) koronás ösztöndíjai, Bálint Já- Nagy Jenő ügyvéd által képviselt Gedíi I-V
az intézet helyiségében.
van hanyngolva, csak a kisebb sorsjegyek egyes nos a középipar tanodáit.
rencz
és
Turdai
István
feheregyházi
lakósok
Segélyt nyertek : Vas Jenó. Balogh Lajos.
A Standard életbiztosító tárnemei iránt mutatkozott bécsi oldalról érdekBaróti S inilor, Kovács Gábor, Karácsom- An- javára András G. Ignácz és neje csikmenasági
saság főűgynökségét is nz intézet
lődés.
lakósok ellen 12 es 160 kor. s jár erejéig
tal,
Császár
Károlv.
Tarisznyás
Márton.
LóA hét nevezetesebb árfolyamváltozásai rincz Károly. T.imás Lázár, Zakaris Kristóf. 1907. évi julius hó 19 én foganato-itott kielé!;,;zHi
Az igazgatóság.
a következők voltak:
gítési végrehajtás utján le- és IVIiill'oglalt és
Fazakas
Endre,
Incze
Gábor.
Zakriás
Jen»,
Auptll I. ABgStlI S'
914
kor.
becsült
következő
ingó-ágok,
u
in.
Cziriák Gyula, Balázs Béla, Minier (labor
256 907. végrh. sz.
4°/e magyar koronajáradék - - — 92.SO
Magyar hitel részvény
— — — 7n'2.— 750 — Száva István. Sándor Balázs, l'éter Sándor. lovak, szekerek, faragott l ak. deszka és cséplőÁrverési hirdetmény.
Magyar jelzáloghitelhank részvény
47i».—- 4ljO.— Márton Imre, Sándor József, Kosza István, gép nyilvános árverésén eladatnak.
Salgótarjáni kAszéubénya részvény
->lü — .">71 Mely árverésnek a esikszentmártoni kir.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
Zakariás
Lajos,
Gáspár
József,
Lázár
László.
Adria tengerhajózási részvény — - 416,— 408.—
1907. évi V. 273-A számú vég- IA t cz. 102. jj-a értelmében ezennel közhírré
Balázs István. Fodor Gábor, Kritsa Viktor, járásbíróság
folytan Csikmcnaság községben végre- teszi, hogy a budapesti VII. kerületi kir. járásDobos Ferencz egyenkint 2110--200 korona. zése
szenvedők lakásán 1907. évi augusz- bírósága; k 1907. évi Sp. V. 57813. számú
Dombi János, Bálint Vilmos, Demény József. hajtást
NYILTTER.
tus hn 19-ik napjának délutáni 2 óraja végzése következtében dr. Grüuhut Ármin
(E rovatban küzlőtteUért uem felelős a szerkesztő.) Ábrahám József, Kemenes Antal. György Dé- határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- budapesti ügyvéd által képviselt Haher József
nes, Csáki Mihály, Gál Ferencz. Szép Fábián. dékozók ezennel oly m 'gjegyzéssel hivatnak budapesti hej ezég. Friedliiiuler Lajos csíkValasz a „Több h i v ő ' czim mögé bujt Ferencz Domokos, egyenkint 250—2o0 korona, meg. nogy az érintett ingóságok ezen árve- szentkirályi lakós vlleu 14 kor. 45 lill. s jár.
nyílttéri támadására.
Imre Gábor, Nagy Imre, Aliiért Vilmos, Cseke résen az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai eívjég 1907. évi julius hó 13-án foganatosított
Margit egyenkint 300—300 koroua és Csibi értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet kielégítési végrehajtás utján le foglalt 1600
(Megjelent az „Orszcin- 92. számában augusztusfl-áu )
Andor 400 korona segélyt. Többi folyamodók Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el- kor.-ra becsült következő ingóságod, u. m.: 2
Az ember szivében többféle visszataszító úgy a „Lóbeszerzési- mint a -Ruházati- alap- fognak adatni.
ló és kocsi nyilvános árverésen eladatnak.
érzés lakozik. Ilyenek: az irigység, a bosszú- ból. elutasitattak kérvényeikkel.
Mely árverésnek a esikszentmártoni kir.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
igazgató
vágy s az alattomosságra való hadain. „Több Csikvánnegye magánjavai
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki- járásbíróság 1907. évi V. 255—20. számú végtanácsának1 elnöke.
hivő* úrban is. aki a közönséges életben egé
zése
folytán
C'sikszentkirály községben végreelégítési jogot nyertek volnn, ezen árverés az
szen más névre hallgat, e három dicső érzés
Csíkszereda, 1907. évi augu-zt hő 13 án 1881. évi LX. t.-c. 120. $. értelmében ezek hajtást szi-nvedő lakásán 1907 évi augusz
okozván forradalmat, van annyi izléseiu, hogy
tus ho 16 ik napjanak délutáni 4 óraja
Pejer Sándor,
javára is elrendeltetik.
noha ezek alapján őkelmét a nyilvánosság
határidőül kitüzetik és ahhoz a veuui szándéKelt
Csikszeiitiuárton.
1907.
augusztus
hó
ntisp.'
i
il.
>ţ:n/.
i
z
t:in.
I'
t
ih'
i
ki'
.
előtt a maga díszes mivoltában he mutathatkozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
8-ik
napján.
Ambrus
Lajos,
nám. egyenesen a közönség jóizlésére való B i r t o k e l a d a s i h i r d e t m é n y .
meg. hoiiy az érintett ingóságok ezen árvekii", bír. véiireltujíiJ. résen az 18S1. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai
tekintetből, eme meglehetős csúnya vonásokSándor Árpád cs. és kir. huszárkapi382 907. szám.
kal ne foglalkozzam. Nem is anuyira a magam,
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
tány csikszeuttamási ingatlanai:
igéióiiek szükség esetén becsáron alul is el
mint Szepviz hitközség neme» választóinak
Árverési hirdettoeny.
fognak adatni.
jó hiraeve és szavahitetősége érdeltébeu.
Alulírott
hír
végreha|tó
ezennel
azonban kénytelen vagyok „Több hivő' urnák BELSŐK, S Z Á N T Ó K , KASZÁLÓK
A mennyiben az árverezendő iugóságoközhírré
teszi,
hogy
n
csíkszeredai
kir.
tudomására adni. miszerint egyrészt nekem,
stb. Csikszenttamás községházánál
kat mások is le- és felülfoglaltatták, s azokra
törvényszéknek 1907. évi 3416. polg kielégítési jogot nyertek volna, ezeu árverés
mint okleveles káutor-tanitónak, — aki mellesleg f. évi augusztus hó 18-án d. c. 9 óralegyen mondva, a szépvizi kántorságot, mint hesz. végzése folytán dr. Itnecs János az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek
lyettes ép most el is láttam, - jogom vau Magyar- kor önkéntes árverésen u legtöbbet ígé- ügyvéd tömeggondnok által képviselt javára is elrendeltetik.
rőnek
készpénzfizetés
mellett
eladatnak.
országon bármely kántor-tanítói állásra folyaKelt Csikszentmárton, 1907. évi augusztus
néhai Bocskor Zsigmond hagyatéka ellen
modni s a hitközségnek jogában van megváhó 7 ik napján.
Ambrus Lajos,
elrendelt
csődilgyben
1429
kor.
14
fill.
lasztani, vagy kérvényemet elutasítani s az
kir. bir. végrehajtó.
összeget
tevő
künn
levő
követelésekre
egyházmegyei főhatóságnak szintén jogában
GT 13 méter hosszú és 7 meÜzletem folyó évi október hó l-iól
van kinevezni, vagy mellózni; másrészt a Szépter széles csűr eladó Hol? a csíkszeredai kir. törvényszók mint
Kapu-utca 46. ss. alatt nyUik meg.
vizen folyó évi augusztus 10-én megejtett vácsődbíróság 1907. évi 7175. polg. sz.
megmondja a kiadóhivatal. végzésével nz árverés elrendeltetvén,
lasztás azt bizonyítja, hogy „Több hivő" ur
Van szerencséin a t. közönség b.
rút önzésből túlságosan a maga nevében
ludoiuásáru hozni, hogy Brassóban,
annak Csík rákos község házánál leendő
Lensor 2e. ssám siatt'ideiglenesen
beszélt, mert a sok szépvizi hivő a választást
megtartására határidóul 1 9 0 7 . é v i
akként ejtette meg. hogy a jelölést érvényre
Meghívás.
emelte, sót megjavította, megszüntetvén az első A Központi Takarékpénztár Részvény- augusztus hó 26. napjának délSZÜCSMÜNELYT
és második helyre való választást s fölterjesz- társaság Csíkszeredában, folyó 1907. évi utáni 3 Órája kitüzetik, amikor a
nyitottam, hol kizáróliig saját késaitmenyü uiiiidenoemn nöi gallérok
tésében kifejezte, hogy egyaránt meg lesz elé- augusztus hó 28-an d. u. 2 órakor hivata- csődtömeghez tartozó kUtmlévő követelé(boák) karmantyúk (mulTok), saórme,
gedve akár engem neveznek ki, akár más két "TT—
- los helyiségéhen tartja
- sek a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
krímmer ésasovet sapkák a legújabb
megválasztott közül bármelyiket nevezik ki
divat
után a legolcsóbb árak melleit
szükség esetén becsáron alul
— A szavazás egyhangú volt s igy a .Több
kaphatók.
f. évi rendes közgyűlését mellett,
is cl fognak adatni.
Ugy a /óvárosban, miut a k Alhivó"-ből egyet sem lehetett látni, aki ellenein
földön szerzett tapasztalataim e téren
nyilatkozott volna sót „Több hivő* ur sem melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak.
Kelt Csíkszeredán, 1907. évi augusz
abban a kellemes helyzetbe juttatnak,
hozta oda az irháját.
A közgyűlés
tárgyai:
hogy a legmesszebb mcuő ízléseknek
tus hó 8-ik napján
u legpontosubbau és legnagyobb meg1. Igazgatósági jelentés és a félévi mérÉn a vezetőség felszólítása alapján páKeresztes
Gyula,
elégedésre megrendelés ulán eleget
leg
előterjesztése.
lyáztam s megbizonyosodtam affeiől, hogy a
tudok tcuui.
kir. Iiir. végrcliHjtó.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
vezetőség és szavazók között a legteljesebb
A feut említetteken kivül késeitek
3. Igazg. és f. U. b. tag választása a
öszhang létezik. Legnagyobb sajnálatomra ezeka legújabb divat után miudeiincmQ
A FENYOFAUZEMBEN
saórme, nöi éa gyermek-kabátokat,
ből mégis csak előtűnnek azok a csúnya vo- megüresedett helyekre.
teljesen jártas, jeleuleg is felmonfigarók éa paletókat, egyszóval c
4. Indítványok.
nások amik „Több hivő* urat támadásra inszakmához tartozó összes csikkeket
Kelt Csíkszeredában, 1907. évi augusz- datlan állásban levő, sok évi tapasztadították, de a nagy közönség .Több hívó*'
leggvorsiibban pontos kiszolgálás éa
lattal és nyelvismeretekkel rendelkező
legolcsóbb árak mellett.
úrral Bzemben azt már megszokta s az illető, tus hó 7-én tartott igazgatósági ülésből.
nős
hivatalnok
állását
változtatni
óhajtja
Úgyszintén elvállalok bebélelőúgy látszik, a kifutó llst felöl alaposan van
Az
igazgatóság.
seket,
prémeaéseket, javitáaokat éa
tájékozva s valószínűleg a forrásban levő szu- - = . - = = és e célból
—-- =
átalakításokat.
Kivonat
az
alapszabály
39-ik
S-bóL
rok féle anyag gyakrabban arczájába fröcscsent
Nálaui vásárolt s/.Őrmeáruk díjszavazatát a közgyűlésen érvényesíteni
s arról a bőrt már annyira levitte, hogy ha- akarja Aki
mentesen tiaatittatnak.
részvényét a megelőző nap d. 11. .") ^ órái£ a
sonló ízléstelenségek n;m bántják.
csikszereda! fnlntézetnél vagy bQkszádi fiókiutezc- keres. Az illető Csik és Oyergyó faüzleti
Becses pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel
Az igen tisztelt olvasó közönség épp ezért tDnkuéf letéteinényezni tartozik.
viszonyaival teljeseu ismerős. Kiváuatra
nem veszi rossz néven, ha ezen arczátlanságWeiszfeiler
Sándor,
saját
költségén
személyesen
teszi
tisztegal többé a nyilvánosság elótt nem foglalko1 —M
pipere-szűcsi.
letét. Állást rövid időn belQl foglalhat cl
zom. Tőlem irhát amit akar.
I Úaletem folyó éri október hó 1-től
Lázár Pál, mellék épületekkel együtt kiadó.
Szíves ajánlatokat e lap kiadóhiI Kapu-utca
46. aa. alatt nyílik
meg.
Hol? Megmondja a kiadóhivatal.
tanító.
vatala közvetít.
t- -

Iroda áthelyezés.

E

fürészkezelői állást

EGY VIZI MALOM

C S I K I

Augusztus 14.

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A
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Butorvásárlők saját érdekükben cselekednek. ha egv látogatást lesznek * * * *

CSILLAG V ED JEG YQ YEL

FOGOLYÁN ENDRE
NA<>Y

33. szánj.

L A P O K

helyesen alkalinnzvn, minlegolestibb foszforsav»* mii" , munkákkal és árajánlat-

BUTORRAKTÁRÁBAN

ft^
- - ^ ^ E O m rlţ

ítf'n.

KALMÁR VILMOS,

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N .

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fifi fi Wfc

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
vásárol és
Foglalkozik a bank- és pénzváltó üilet minden áfával, ti.
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.)

m

!

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
Elvállal tőisdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „TrieS'ti általános biztosító tártsSágot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

Lőiincz

és TeBtvére

=

kereskedésében H-&=

Csüuieredában.
•

=

li-rv>

m
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A U T O M O B I L O K

8/.oniély» ós* tel>or»z.''illitók.
AMERIKAI Í R Ó G É P E K
legújabb .Monareh", látható Írással
Husz havi részletre.

Tűzmentes pénzszekrények.
Orchestrion, zenélő automat á k (pénz bedobással) é s gramofonok.
RIEMER

0.

J H e g i a k a r l I w l l i t k é k bizton r l l i e l y e i Í H e .
K ö l c s ö n ö k e t n y ú j t váltókra, hosszú lejáratú koelezvéuyekre, tisztán
5 —(5°/.-os féléves kamnifizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül.
B e t á b l á z 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 részletekbeu, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
liogy e címen bármi néven nevezhető utánfizetésre 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 ú j t : értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik » banküzlet minden ágával.
V á s á r o l é s e l a d értékpapírokat, sorsjegyeket.
Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Eivallal 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 piacra
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 vaunak.

ES

PAPÍRKERESKEDÉS

K Ö N Y V - É S HIRLFLPNVOMTAT\?ÁHVRAKTÁR.

KIADÓVÁLLALAT.

jiiiilja a legújabb rendszerű gépekkel. belükkel
i-i-'-l és diszilményekkel dusan berendezeti könyvnyonidájál, hol olcsó árban és i/léses
kivitelben készületnek mindennemű. társadalmi, kereskedelmi
és i p a r i e/.élokra szükséges
nyomtatványokat. ugymint nagyobb terjedelmű miivek. árjegyzékek. báli és esküvői meghívók, eljegyzési kártyák stb.
Gyászjelentések és szalagok a
legrövidebb idő alall készülnek.

iQiizdagon berende— zett nyomtatványr a k t á r á b a n folyton készletben tart mindennemű községi, közigazgatási és egyházi
nyomtat ványokat. —
ügyvédi és magáncélokra szükséges nyomtatványok, u. ni. kötelezvények, adásvevési
szerződések, meghatalmazások stb., jó minőségű papírra nyomva.

L/ (inyv-, papír- és irós/.er' ' kereskedésében nagy választékban raktáron vannak helybeli saját felvételű tájképes levelező lapok, valamint
mindenféle művészies kivitelű
képes lapok és üdvözlő kártyák.
Iskolai és irodai felszerelések,
úgymint tankönyvek, rajztáblák és füzetek, festékek, vonalzók. hangszerek. Finom irodai iró és fogalmi papírok, fekete
és szines tinták, tollak, tintatartók, ostyák szines zsinórok.

Legelterjedtebb és legtartalmaC S I K I
L A P O K " Nagy elterjedtségénél fogva hirdesabb lap az egész vármegyében
"
tések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetések olcsó díjszabás mellett számittatnak. — Előfizetési ár egész évre 8 korona, félévre 4 korona.

BRASSÓ.

Hosazu-utca 14. sz.

É=

korona.
kornna.
korona.
korona.

SZVOBODlf JÓZSEF *GSK
ISZEREDÁBAH.

naponta friss töltésben k a p h a t ó :
=

egy millió
350 000
85.000
200.000

I

===== Uj persely-betét rendszer.

Niszel

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

Betét állomáuy
Értékpapír készlet
Tartalékalap
Alaptöke .

Jeliálogkftlcsdnöket nyújt aiK) koronától 1 kezdjd'-h-g l'.'l «"-vi tőketörlesztést és
kamatot
magában foglaló részletfizetések ti lt?in• I>• • n lll-iol (i."> évig terjedő időre
1 0
4 /, /, alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszifflltol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 4"',-kai kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

V1Z

PÉNZINTÉZETE.

ALAPÍTTATOTT I883-8AN.

Agrár Takarékpénztár r, t, csíkszeredai fiókintézete,

KÓNYVISYOMDA

»r>- 2 0

a Thomaepbosphatfabriken (3. ni. b. H , Berlin, magyarorsségi vesérképviselője
Óvakodjunk a banalitásoktól és figyeljünk a védjegyre l
Minden seák ólomeérral és tartalomjelsénel van ellátva.

A HELYBELI TŐKÉK

Répáti gyógysavanyu-

BUDAPEST,

VI., A n d r á s s y - u t 4 0 . s z á m .

Állandó r a k t á r m i n d e n n e m ű d i v a t o s b ú t o r o k b a n .
Különlegességek háromszéki bntorkeszitményekben.
Nagy szónyegraktár.
Saját kárpitos műhely.
Jó hírnevű varrógépek.
14 —2"»
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.

Szelvény beváltás.

ilen növénynek legjobb és
Kívánatra szakfrágj'áju.
iul készségesen szolgál **

m
KllflnA m l n O s é g ü é s l<>|gaia K aiinbb nzilárd»A|;u P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l ole»« á r o n w

Portland-Cement-Gyár Brassóban.
Nyomatott 8sr»boda
József könyvnyomdAjihan,
r^iiniwrwlthin.
1807 kereskedésében.
Csíkszeredán kapható:
Albert
Balázs és
Fia urak

