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Megjelenik minden aaerdán.

FELKU1S SZKllKESZTÖ:

KO.MrNKAT.VIIS:

Elófisetesl ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor.
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 bor.

( (iVVKI).

Nyílttéri oaikkek sorónkint 40 fill.-ért közöltetnek.

nyugdíj alapszabályzata tárgyalásánál volt nagyobb vita az alapszalialy 2-ik szakaszának
azon pozitiv reudelkezésc miatt, mely a megalkotandó nyugdij-intézelbe csupáu a város
választott tisztviselőit veszi fel, elleuben a kinevezetteket, nevezetesen a rendőrkapitányt
stb. kihagyja. Hosszas vita és többek felszólalása után az alapszabályzat elfogadtatott,
azonban a kinevezett tisztviselőknek a nyugdíjintézet lie leendó utólagos felvétele iránt a város képviselőtestülete megkerestetik.
Tárgysorozaton kivül fogadtatott el dr.
Harmatit Leo járási orvos azon gazdasági
fontosságú önálló inditvanya, hogy tekintettel
azou köiülmenyre. miszeriut egyes kereskedők
a vármegyében a takarmányt üsszevásaiollak
és külföldre. főleg Uomániáha szállítják, kerestessék meg a ni. kir. földniivelesiigyi miniszter az iránt, hogy a takarmány kivitelének egy esetleges gazdasági válság megelőzése ezeljaliól 11I0S. jiitiius hóig való tilalmát
rendeletileg eszközölje.
A lapunk lilás helyén olvasható kinevezések bejelentése utatt a közgy űlés az elniiklo
főispán lelkes éljenzése mellett ért véget.

nem elég a szakkérdés terjesztése, hanem védekezni kell; meg kell védeni a gazdák érdekeit a folyton előre törő más gazdasági érdekekkel szemben. Ez esak egységes szervezkedés, egyöntetű eljárás utján lehetséges.
Kérte, liogy alakítsák meg a vidéki képviselőséget, mely a mellett, hogy a gazdák érdekeit védi, rájuk semmiféle megterheltetéssel
uem jár.
Kállay l'bul főispán a legnagy obb örömmel üdvözölte a szervezkedést. Kiemelte,
hogy nálunk még nemzetiségi szempontból is
óriási jelentősége van annak. Ha a magyar
gazdaosztály elvész, elveszett a magyarság
legerősebb alapja. Megígérte, hogy teljes erejéből támogatja a megindult akcziót, bogy az
érvényesüljön.
Az említetteken kivül még T. Nagy Imre
a csikmegyei gazdasági egylet titkára, Becze
Antal nyűg. alispán és Kis.; Ernő szólottak a
tárgyhoz s egyhangúlag kimondták, liogy.az
K. ti. E. csikmegyei képviselőségét a vármegyei gazdasági egylet kebelében megalakítják. Tagjai lesznek a vidéki gazdakörök is.
A képviselőség a közel jövőben megkezdi működését.

Egyes lap ára 20 fül. Kéziratok nein adatuak vissza.
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Hirdetési diittk előre lizetendók.

A pánádi eset.
Az egész magyar snjló a pánádi
esettel foglalkozik.
Minket közelről érdekel az Qgy;
ne menjünk el mellette szó nélkül,
hiszen a mi honvédeinkről vun szó.
Hogy mi tOrtént Púuádou, azt könnyű
eiképzelni. Nem lehetett kétség fölötte,
hogy az oláh ajkú magyar állumpolgá
rok tele fogják kiabálni vele uz egész
belföldi és romániai oláh sujtót. Ismer
jük ezeket az urakut. Mihelyt nem érzik a szájkosarat, azonnal véres szájjal
támad a magyarra. Ha pedig kordában
turtják, hallgat.
Ellenségünk biz az nekünk : ádáz.
gyűlölködő, alattomos. Példája serkenii
u inugyur állam ellen vuló gyűlöletre
a többi nemzetiségeket is.
És a magyar nemzet ezekkel uz
elemekkel bánik szőrmentére; elkövette
a kormány azt u végzetes hibát, liogy
beeresztette az ország házába, hogy ott
piszkolja a magyart. Felszabadította
gyűlölködő lelkét; sajtójábun, népgyü
léseken, sót magában az országházban
a legféktelenebblll izgnt a magyar nemzet ellen s nincs hatalma egy országnak ezt megakadályozni.
Elgondolhatjuk, mi történt Páuádon.
Kétségtelen, hogy ez is az izgatók
müve, kik minden faluban bőven tanyáznak. Mindössze a? a különbség,
hogy ez alkalommal elvették méltó büutetésüket.
Minden nemzetellenes törekvést meg
kellene torolni a kormánynak s nem
kellene egyet is eltűrni Ezeknek csak
az ököl impónál. Akkor megszűnne a
szemérmetlen izgatás.
A pánádi esetet az oláhok kiliivó
mngatartasa okozta. Nem tetszett nekik
a magyar honvédek ott tartózkodása.
Keresték az alkalmat összetűzésre

iskolát; uz őröket meglepve, az étkezőbe be akurt hatolni
Erre aztán a székely legénység
uem tűrhette tovább a helyzetet, az
előhívott járőr kiürítette az udvart,
künn pedig a legénység neki esett a
gyülekezetnek, amelyet csak erőszakkal
tudott szétkergetni. Egy veszélyesen,
húrom súlyosan sérült maradt a téren,
tizenhármán pedig könnyebben megsebesültek.
Mindebből pedig a hatóságok és a
kormány okulhat a legtöbbet Beláthatja,
hogy a fanatizált tömeg már a fegyveres hutáimat sem respektálja; liogy a
bujtogutók mindenre képesek.
.Meg kell véduni a mugyur nemzet
tekintélyét; irgalmatlanul el kell bánni
a bujtogutókkul; ezt követeli a magyar
állam tekintélye, a magyar nemzet
érdeke

Törvényhatósági közgyűlés és főispáni ebéd.

A tiszti nyugdíj- és állandó választmánynak folyó évi augusztus hó "J'.t én megtartott előkészíti ülése után folyó évi augusztus hó 30-án tartotta meg törvényhatóságunk rendes nyári közgyűlését. A tárgysorozat különösebb érdeklődést nem keltett fel.
ennnélfogvii a tagok is csak középes számban
jelentek meg, maga a közgyűlés rövid két
óra alatt véget ért.
A vármegyei szervezési szabályrendelet
módosíttatott olyképpen, bogy a belügyminiszter által újonnan rendszeresített árvaszéki
jegyzői állás, mint IV. aljegyző fog betöltetni
s a négy aljegyző közül szabadon fog egy
az árvaszékhez állandó működésre beosztatni.
Az eredetileg négy járásba szervezett ugyanannyi joggyakornok a központhoz lesz berendelve s innen fognak a szükséghez mérten a
járásokba beosztatni.
A zárórákról szóló megyei szabályrendeBármiként tolja fel magát Muniu let azon módosítása, hogy a korcsmák és
Gyula ur tanúnak, jól tudjuk, mennyire pálinknmérések szombat estétói hétfő reggelig
értékeljük a nemzetiségi szenvedélytől zárva tartandók, általános helyesléssel fogadsugalt lármáját, mely sohasem a saját tatott el. ív. intézkedés szociális szempontból
fajtájában keresi a hibát.
óriási fontossággnl bír. Az ország többi törvénySzó sincs róla, hogy a honvédek hatóságában már megvalósult, nálunk pedig
kezdték volna a támadást. Már az u a papság indítványára hozatott.
körülmény, hogy az oláhok összeszalud-.
A törvényhatóság Balázs István vármegyei
tak, a legénységgel verekedni kezdet- iruoknak, tekintettel bú szolgálatára, teljes
tek; eléggé bizonyítja támadó tényüket. nyugdijat szavazott meg. Beczé Antul nyűg;
Ugyan miért kellett volna zászló- alispán nyugdiját a VI. fizetési osztálynak
aljunk legénységének velük összetűzni, megfelelóleg kiegészítette. Szántó József I.
őket szétkergetni, ha az oláhok nem aljegyzőnek pedig további hat havi szabadságyülekeznek s a honvédséget meg nem got engedélyezett betegségére való tekintettel.
támadják ? Az bizonyítja legjobban a
A magánjavak igazgutú tanácsának előhonvédség jogosult magatartását, hogy terjesztései közül különösebb érdeklődés muaz oláhok velük verekedni kezdettek. tatkozott a tanulók szokásos segélyezésénél,
Ha fegyverteleu magyar polgár felszólalás azouban a rendes szokástól eltéróemberek lettek volna, bizonyára az ár- leg alig volt.
tatlannak kikürtOlt oláhok leltek volna
A minket is közelről érdeklő sepsiszentfelül; de igy embereikre akadtak. S györgyi székely kiállítás költségűihez való
miutáu a hósködésnek egynehányan kö- hozzájárulást illetőleg a törvényhatóság elzülők megkapták a jutalmát, fordítanak fogadta a magánjavak iguzgaló-lanácsauuk
a köpönyegen s áldozatoknak tüntetik azon előterjesztését, hogy a költségek fedefel magukat.
zésére elszámolás terhe mellett 2000 korona
Az eset részleteit különben szava- kiutal tassók.
hihető lapok ugy adják elő, hogy a
A pusztaszeri Árpád-emlékünnepen Kállay
községbeli oláh kántor erővel be akart Ubiil főispán és a négy országos képviselő
tolakodni a tiszti étkezdébe s mert nem vezetése mellett az önkéntes csatlakozók résztengedték be, az örökkel kötekedett s vehetnek.
gyalázó szavakkal illette az egyik száA Keresztes és Bogársarok, valamint az
zad parancsnokot is. Ekkor a százados Uz- és Veresvizvölgyi erdők eladását a törvénykidobatta az étkezőnek használt iskola hatóság tudomásul vette.
udvaráról.
Az ezután tárgyalás alá került községi
Erre — nyilván felbujtva — mind kisebb jelentőségű ügyek gyors egy másutánnagyobb és nagyobb tömeg verődött ban, tulnyomólag az állandó választmány jaössze, az étkező előtt ellenséges maga- vaslatának elfogadása mellett döntettek el,
tartást tanúsítva, fel akarta gyújtani az csupán Csíkszereda rendezett tanácsú város

Délután fél két órára szólott a tnehivó,
melyben Kállay Uhui főispán ebédre ltivta a
törvény hatósági tagokat és tisztviselőket. Kzenkivül a Vigadó nagy termében megjelentek
között ott láttuk a kir. törvényszék, a járás
biróság és város .képviselőit is, ugy. liogy a
megjelent'k száma mintegy százai tett ki.
Kitekintve a kitűnő és jól szervírozott ebédtől, hangulat lelkes és közvetlen volt. El.so
sorban Kállay I'IJUI főispán mondott nagyhatású felköszöntőt a legelső magyar emberre,
a királyra; majd lelkes ovácviók közölt köszöntötte fel közkedvelt főispánunkat Fejér
Sándor alispán.
A mindvégig emelkedett hangulatban
tartó ebéd az esti órákban ért véget, zálegául
az egyetértésnek és szeretetnek, nielylyel a
vármegye közönsége Kállay Ubulftiispáii személye iránt viseltetik.

Az E. G. E. Csikban.
Minden társadalmi osztály, mint gazdasági
tényező szervezkedik, liogy a nagy versenyhen
érdekeit megvédelmezze: egyedül a gazdák
állottak nálunk lazán e harozban. Az országban két nagyobb egyesületük volt: az Országos Mezögazgasági Egyesület és az Erdélyi
(íardasági Egy esület, mely utóbbi Erdélyben
teljesítette hivatását, :v nélkül azonban, hogy
bármelyik valójában országos szervezet lett
volna, mert ezek úgyszólván semmi összeköttetésben uem állottak a megyei gazdasági
egyletekkel.
l'edig, ba meggondolják, hogy Magyarország végre is túlnyomóan agrárius állán ;
hogy a nemzeti vagyon fókéut a földből
kerül ki: liogy a gazdaságilag folyton erősödő
nemzetiségek tniud nagyobb és nagyobb tért
hódítanak, s liogy a magyar közép birtokos
osztály milyen nehéz körülmények közt tudja
magát fentartaiii, — be kell látnunk, liogy a
gazdák szervezkedése szükséges, szinte elkerülhetetlen.
Ezek a gondolatok vezérelték az Erdélyi
Gazdasági Egyletet is, mikor elhatározta, liogy
a nagyobb vidéki gőezpontokon s igy Csíkszeredában ifi vidéki képviselőségeket alakit.
Csíkszeredában a vidéki képviselőség
megalakítása augusztus 28-án tartatott meg.
A gyűlést Mikó Bálint nyugalmazott főispán hivta össze és ó is elnökölt. Megnyitó
beszédében rámutatott a megalkuvás szükséges voltára s tömörülésre hivta fel a gazdákat.
A gyűlésen az E. G. E. képviseletében
Tokaji László titkár jelent meg; terjedelmes
beszédében azt fejtegette, hogy többé már

Hirek a Székelykiállitásról.
A'ifc vesznek

részt a kiállításon.

Az

eddigi bejelentések szerint a Székelykiállitás
I., II., 111. és V. osztályaiban nagyobb kollekciókkal és külön alosztályokkal, csoportokkal
részt vesznek : A marosvásárhelyi székely
kirendeltség, mely eddigi működésének szép
eredményeit fogja meglepő árnyékokban előtárni : Háromszék, Csík. Udvarhely,

Brassó

és liisküküllóvármegyék, külün, nagyobbméretü kollekciókkal, ezen vármegyék

nagyobb

és kisebb gazditi kb. 700 darab ló és szarvasmarhával és oly sok termény- és gyümölccsel,
hogy azok számára egy 500 négyszög meter
területű pavilion épitése vált szükségessé.
Az V. igép és anyag) osztály anyaga is
már nagyrészt együtt van. Gyönyörű kollekcióik részére összesen 0800 négyszög meter
területet foglaltak le eddig a következő-nagy obb gyárosaink és cégeiok:
gyára

h'ühne IC, Moson ; Államvasutak
gépBpest; Szűcs Zsigmond i Biicher és

Melichári, Bpest; Fuchs és Schlichter Bpest;
Geittner és Rausch, Bpest; Magyar Mező-

gazdák Szövetkezete, Bpest; „Agrár/a*
gépforg. r. t. Bpest; Kalmár Zs. rostagyár,
Hm.-Vásárhely ; Lipták és Juhász gépgyár,
Pozsony; Mátrai, Feik és Tsa, Bpest; Magyar Benőid r.-t. Arad.

Igen szép kollekciókat jelentettek még
be: A dévai Transylvániu
konzervgyár;
a szekszárdi
selyemterm.
felügyelőség,
Konte Antal. Pécs; Nagybányai
nőegyleti
iparcsarnok; Csőgör K. permetező-gyár és

még 28 kisebb-nagyobb cég, akik összesen
sziutéu még további 3200 meter helyet foglalnak el.
A kiállítás dijai összesen 3800 koronát
tesznek ki. Ebből lovak dijaira megy: 2000
kor. Szarvasmarhák, juhok, sertések és baromfiak dijaira: 4300 kor. Termény- és gyümölcsre :
2000 korona.
Érmek és okle\elek is nagy számban
és remek kivitelben kerülnek kiosztásra LeBZnek: állami arany, ezüst és bronz érmek. A
kiállítás rendezősége is ad mindhárom féle érmet. Kiosztásra kerülnek ezeken kivül a külön ez alkalomra rajzoltatott művészi el ismerő
és díszoklevelek.
Az utolsó bejelentési batáridőt a rende-

zőség szeptember 18-ára tűzte ki. Azontúl már
fizikai lehetetlenség bármely jelentkezést elfogadni.
A kiállítással

kapcsolatos

ünnepségek

sorrendjét pár nap múlva fogja a rendezőség
véglegesen megállapítani és közhírré tenni.

Sieptember 4.
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7. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Barnbás s azt az illetékes közös figyelmébe ajánljuk. feldühödt oláhokkal, mire Kádár ezredes riadót
.Az értekezlet, annak a határozott kijelentés- fúvatott s a fegyveresen rohanó katonák az
Béla
országgyűlési képviselő.
retéhez lépest, személyesen fog megjelenni
elóie bocsátása mellett, hogy a megindult oláhok közül töhheket megsebesítettek. Az
8. „PusztaszerenKöltemeény. Irta és nek
ezúttal óhajtván egyszersroint a Székelykirenmozgalom nem bizalmatlanság a mostani igaz- épp ott tartózkodó dr. Maniu Gyula országos
deltség eddigi szép sikereirfl is ismételten szavalja Szatay Károly főgimnáziumi tanár, ságügyi kormány iránt, a birói kar helyzetének javítása és a birói függetlenség kiépítése, képviselő, szintén oláh izgató, sietett telekUrmeggyőződést szerezni. A népszerű miniszter rendezőbízottsági titkár.
9. Záróbeszéd. Tartja íjr. Cacatricis La-valamint az e czélból Szegeden megtartandó tölni a lapokat, hogy honvédeink összeaprífogadtatására nagy előkészületeket tesz a renországos birói értekezlet összehívásnak szükdezőség, Sepsiszentgyörgy városa és az egész jos Csongrádvármegye alispánja, rendezóbizot- ségessége iránt indított mozgalomnak újból tották Pánád egész lakosságát, az utczán hagyván számtalan halottat és sebesültet. — A
sági alelnflk.
ssékelység.
vnló felvétele végett a szegedi kir. ítélőtábla Sturdza román miniszterelnök által pénzelt
10.
Szózat.
Énekli
a
szegedi
egyesült
dateruletehez
tartozó
bírák
és
ügyészek
értekezA kiállítás látogatottsága rendkívül nagylete, illetve ezen értekezlet kebeléből kikül- aradi Tribuna, valamint a hírhedt Lupta oláh
nak érkezik. Az egész erdélyi hazarész gaz- lárdák vezetésével az ünneplő közönség.
11. .1 millenáris emlékmű megkoszo dött végrehajtó bizottság által hozott határo- lapok gyászkeretben jelentik az oláh „nemzeti
daközönsége ott lessz. Ezenkívül a fővárosból
zatokat mind .'iiekben magáévá teszi és meg- gyász'-t s gondoskodtak arról is, hogy a külés a királyhágóntuli részekből is nap-nap után ruzása a küldöttségek által.
keresi a szegedi kir. ítélőtáblához tartozó bí- földi lapok is ilyeu érteleinben vegyék át az
Az
ünepély
végeztével
közös
ebéd,
n
rák és ügyészek, bírósági és ügyészségi segédérkeznek a megkeresések elszállásolás tárgyában. Az erre vonatkozó ügyeket Imrei) Béla küldöttségek ' jelentk'jj'ik rés .érc fentartott személyzet értekezletét előkészíti» bizottságot, eseményeket. Ily körülmények között csakhogy az ozszágos birói értekezlet összehívása ugyan itt az ideje, hogy a féktelen oláh izgasátorban.
g. b. titkár intézi.
iránt haladéktalanul intézkedni és a részvétel tással szemben védekezzünk, mely napról-napra
Délután
nárom
urakor
népünnepély.
Nagy érdeklődés van a kiállítás megtemódozatairól értesíteni, egyben a tárgysoro- kiméletlenebbül támadja az állam egységét és
kintése iránt Románia előkelő köreiben is.
zatba a következő kívánságokat is szíveskedFontos tudnivalók:
befogni: I. A most előirt negyven évi alkotmányát s a pánádi zavarkásokból kifoÁ kiállítási iroda, mely ezután minden'
Utazás az ünnepély színhelyére. jék
szolgálali
idó az 1885 XI. t.-c. részben leendő lyólag fegyveres felkelésre hívja fel az oláÜgyben intézkedni fog. Sepsiszentgyörgyön, a Pusztaszer a magyar államvasutak Budapest- megváltoztatásával,
a biroi és a jegyzői karra
vármegyeházban nyert elhelyezést. Minden Szeged közötti vonalán érhető el legalkalma- nézve 30 évre leszállittassék. 2. Az' I8SH VII. hokat honvédségünk ellen. Ha már büntető
Írásbeli és személyes megkeresés tehát oda- sabb*!].. Legközelebbi vasútállomása Kistelek, t.-c. 1 §-ának megfelelő alkalmazásával négy törvénykönyvünk a megtorlásra nem alkalmas,
birói vagy ügyészi működés minden vizsga módosítani kell sürgősen, még a jeleulegi korirányítandó.
honnan kocsin háromnegyed óra alatt érhető évi
hitele
nélkül az ügyvédi pályára való átle- mány'Xilatt, mert az még sem tűrhető tovább,
A kiállítás szenzációit fogja képezni el Szegedről kocsin két és tel óra alutt lehet
pésre jogosítson. 3. A lakbér és a végrehaj- hogy egynehány, a képviselőházba bejutott
számos olyan különböző szakmabeli, igen fon- Pusztaszerre eljutni.
tási törvény vonatkozó intézkedésnek érintése képviselő és izgató az egész ország nyugaltos qj találmány, amelyeknek legelső bemutaA kereskedelemügyi ni. kir. miniszter a nélkül fizetés természetével ruhaztassék fel mát és belbékéjét felzavarja s előre nem láttását a rendezőség éppen ez alkalomra eszkö- MÁV összes vonalain, a helyi érdekű vasutak és a nyugdíj megállapításánál annak összege
is alapul vétessek. Végül bejelenti, hogy a Sze- ható veszélynek tegye ki.
zölte ki.
s a szomszédos forgalmi viszonylatok kivéte- geden megtartandó országos bitói értekezleten
— Térzene és hangverseny. Káiiuly
Tekintve azon körülményt, hogy a Szelével, szeptember 8-tól 22-ig érvényes, felaru magát képviseltelelni kivallja és ezt a jgyzó- Béni Árpád zenekarával f. hó 5-én este 6—8
kelykiállitás csikmegyei csoportjának » reudekönyvet
a
szegedi
végrehajtó
bizottságnak
és
menettérti jegyek kiadását engedélyezte az
zését Kállay Ubul főispán eluöklete alatt a
valatnetini törvényszékének és óráig a „Vigadó- előtt térzenét ad, 8 óra
országos iinnepely alkalmából, inely jegyek Magyarország
ügyészségének, toválrtiá a kővetkező fővárosi után meg a „Vigadó- nagytermében hangvervármegye és a Gazdasági Egyesület vállalta
személy- és gyorsvonatokra egyaránt érvénye- lapoknak : Magyarország, Budapest, Budapesti senyez. Ezulon is felhívjuk a közönséget ezen
magára, s minden lehetőt elkövet a siker érsek. És pedig az I. és II. kocsiosztályban a Hírlap, Pesti Napló Egyetértés és az L'jság élvezetesnek ígérkező térzenére és hangverdekében; a kiállítás mindazon öt osztályába
használt vdiiatiiemnek megfelelően váltolt köz- szerkesztőségének megküldeni határozza. Ez- senyre.
tartozó tárgyak a csikmegyei termények és
a'jegyzőkönyv bezáratván aláirntot. Kmf.
vetlen alsóbb koesiosztályu menetdíj kétsze- zel
(jyalókay Sándor s. k. kir. törvényszéki
állatok Gazdasági Egyesületéhez (Csikszereda
— Szekelyflak figyelmébe. Smolka
reséért; a III. kocsiosztályban pedig egy má- elnök, mint értekezleti elnök. (íörög Péter
vármegyeház) jelentendók be, anuál is inkább,
Arnold ecsetgyáros (Budapest, VI Lovag-utcza
sodik osztály ú rendes menetjegy áráért oda- s. k. kir. törvényszéki aljegyző, mint értekez- 2U
és 21 s/..) leveliéi fordult lapunk felelős
mivel a kiállított tárgyak térdijait, valamint
és visszautazásra szolgálnak. E kedvezmény leti jegyző,
szerkesztőjéhez , melyben előadja, hogy 15—20
el- és vissza-szállitási költségeit csak azon
a Szeged és Kistelek között indítandó külön
székely fiút szeretne gyárában alkalmazni. Feltéesetben hordozza a kiállítás csikmegyei csotelei a ökvetkezók : tanoncidó 4 év, kiköti azonvouatokra is kiterjed.
—
Gyászrovat.
Nagy
Gyulát
és
nejét
portjának rendező bizottsága, ha a bejelentéban, hogy viszonzásul a kitanitásért, felszabadílesujló
csapás
érte:
alig
nyoloz
éves
egyetlen
E
vasúti
kedvezmény
igénybevehetésére
sek a Gazdasági Egyesület utján történnek,
tása utánmínt segéd legalább 2 évig — természefiúgyermekük
augusztus
há:11-én
reggel
hosszas
jogosító
igazolványokat
a
Pusztaszeri
Országos
tesen rendes tizetés mellett — nála maradjanem pedig Sepsiszentgyörgyön a Központi rendező bizottságánál. A további bejelentéseketa Árpádünnep Kendezóbizottságának központi iro- szenvedés után elhunyt. A kis halott felett nak. Ez az iparág igen jól fizet s Magyarez az egyedüli, mely kizárólag ezzel
Gazdasági Egyesület intézi, — úgyszintén bár- dája (Budapest, IX , Lónyai uleza 4—c. i egy szeintember lén délelölt 10 órakor tartották országon
foglakozik. Felhívjuk olvasóink Ügyeimét, hogy
mely kiállítási ügyben ad felvilágosítást. — A 10 lílléres postabélyeg beküldése mellett min- meg az ev. ref. egyház szertartása szerint a a székely tiu'., érdekében ezt az alkalmat miGazdasági Egyesülethez a bejelentések határ- denkinek megküld szeptember 12éig. Általá- gyászszertartást, melyen igen nagy számú és nél szélesebb körben terjeszteni szíveskedjenek.
ideje szeptember hó 10. Hisszük és reméljük, ban ide intézeiidók mindennemű bejelentések előkelő közönség jelent meg.
— Halalos szerencsetlensóg a vas— Országos székely-gyüles. Az aradi út épitésénel. Domokos János a Csikezenthogy Csikmegye gazdaközönsége; B mikor a és tudakozódások.
A Szegedről Pusztaszerre szeptember Szekely-Otthoimagyaranyu akciót indítóit. Mé domokoson épiilő vasúti állomásnál földmunvármegye és n Gazdasági Egyesület minden
áldozatot meghoz és nem kiméi semmi fárad- 15-éu kocsin menni szándékozók reggel 5 óra- a tél folyamán elhatározta, hogy az év őszén kával foglalkozott. Augusztus 28-án azonban
egy aláásott hatalmas földréteg
ságot, minden lehetőt elkövet a székely kiál- kor indulnak a szegedi kaszinó elől. iVorös- nagyszabású, ugy nevezett generális gyűlést tart munkaközijén
szakadt, maga alá temette s nagy teher
Célja ennok a gyűlésnek az, hogy megbeszél- rája
lítás csikmegyei csoportjának sikere érdekében, marty-uteza 5.i
alatt meghalt. A vizsgálóbíró a vizsgálatot
Kistelek vasúti állomástól Pusztaszerre jék ; milyen módon lehetne valami pénzalapot megindította anuak kiderítésére, hogy terhel-e
s nem mulasztja el az alkalmat, hogy ezen
gazdasági versenyben részt vegyen. Várme- és visâza kocsik állanak az Ünneplők rendel- teremtenni arra, hogy Arad-, Hunyad-, Békés- valakit goudatlauság.
gyénk erkölcsi érdeke — s úgyszintén a Szé- kezésére. A viteldíj oda és vissza 4 korona, Csanád-, Temes-, Toroutál-, és Krassószörény
— Törvényszék. I. Törvényszékünknél
kelyföldé is — hogy annak minden egyes tagja mely összeg a jelentkezők által fenti irodába megyében, mint szövetségi kerületben, a Szé- 1007. augusztus 2!). és szeptember 2-ik napkely- Otthon nemzeti missziót teljesíthessen. E jaiu a következő felülvizsgálati ügyek kerülnemcsak hogy részt vegyen, hanem közre is szeptember 10-ig beküldendő.
Hivatalos küldöttségek és képviselő szál- vármegyékbeu ugyanis, mint minden nemzeti tek nyilvános előadásra: 1. Toraka Alajos és
működjék.
Temesvári fakereskedó larsaság sommás visszalítása díjtalanul eszközöltetik, előleges beje- ségi helyen, szétszórtan vannak Erdélyben el- helyezés és jár. Feloldó végzés. — 2. Csorba
szakadt székelyek, akik már anyanyelvüket is István és Daradics Juliska birtokbaadás és
lentés mellett.
A i országos Á r p á d ú n n e p .
E l s z á l l á s o l á s . A Szegedre szeptem- elfelejtették, beleházasodtak egyik-má-ik nem- jár. Helybnnhagyó ítélet. — 3. Id. Deáki János
Az egész országban visszhangzik Árpád ber 14-én érkező,vendégek részint szállodákba, zetiségi családba és maguk is eloláhosodtak és Dobál Gergely 75 kor. és jár. Helybenapánk neve. Pusztaszeren ünnepre készülnek, részint magánházakba szállásoltatnak el. Az vagy más nemzetiség nyelvét beszélik. De a hagyó ítélet. 4. Dr. Nagy Domokos és AmbDenesné 99 kor. 97 fillér. Megváltozországos ünnepre. Az ünnepi meghívókat most elszállásolás dija napi 2 és 8 korona között tiaik, a gyermekeik még meg volnának ment- rus
tató végzés. — II. 1907. augusztus 27-ik
küldötték szét. Megjegyezzük, bogy az ünne- váltakozik. Jeleulkezések szeptember 10 éig hetők a magyarság részére. Megmenthetők vol- napján a következő rendes perek: 1. Csedó
nának pedig olyképpen, hogy a szulök rábe- István n). tiszti főügyész és Ferencz József:
pélyen a legközelebbi törvényhatósági gyülé eszközlendök.
sen hozott egyhangú határozat szerint CsikE l l á t á s és é l e l m e z é s . Pusztaszeren szélésével. az ók beleegyezésükkel, ki kellene gondnokság alá helyezés Marasztaló Ítélet. —
vánnegye maga is hivatalosan képviselteti ma- a közönségnek az időjárás ellen való védel- ragadni ezeket a gyermekeket a nemzetiségi 2. Ugyanaz: Szócs Lajos gondnokság alá hegát. Az önként jelentkezők az alispáni hiva- méfe vízhatlan ponyvákból kellő számú sátrak oázisból és el kellene őket helyezni lözsgyöke lyezés. Elutasító ítélet. — 3. Sólyom Rozália
és társai. Sólyom Péter és társai: 1920 kor.
tallal közöljék szándékukat. Minden esetre ha- állanak i emlelkezésre. Ételről, italról, hatósági res magyar városokban A nemzeti alap létreho- és jár. Marasztaló ítélet.
zafias cselekedet volna, ha vármegyénk is minél ellenőrzés mellett, vendéglősök gondoskodnak. zására és egyáltalán a generálrs gyűlésre vo
— Felülflzetés. A gyimesbükki ifjúság
impozánsabban képviseltetné magát
Ö l t ö z e t . Tekintettel a homokos utón uatkozó felhívást most küldötték szét a szom- által megtartott műkedvelői elődás alkalmával
Az ünnep a pusztaszeri síkon álló emlék- való utazásra s az esetleges meleg időjárásra, szédos vármegyékbe, Erdélybe nz ország min összes bevétel: 414 kor. 60 fill. Összes kimű előtt folyó évi szeptember hó 15-én dél- díszmagyar ruha nem szükséges. KonnyU utazó (len részébe több ezer példányban. A hazafias adás 308 kor. 26 fill. Maradt tiszta jövedelem
előtt 9 órakor veszi ; kezdetét. Sorrendje a ruha, esetleg fekete kabát viselése megfelelő. felhívást lapunk jövó számában teljes szöve- 106 kor. 34 üli. Felül fizeltek: Gagyi István
1 kor., Deák Anna 2 kor., Antal Domokosné
következő:
A diszmagyarban megjelenni hjvánók részére gében közülui fogjuk.
2 kor.. Deák Kálmán 1 kor., Szebeny Péter 2
1. Ünnepi isteni tisztélet. A szent mi- az ünnepély szinhelyéu külön sáior állíttatik
— Honvedzaszloaljuuk véres össze- kor, Fejér Jánua 2 kor., Szász István 2 kor.,
sét Várhelyi József szeged-rókosi plébános fel öltözködés czéljából.
ütközése az oláhokkal. A fővárosi újsá- Schobert Katus 2 kor., Lázár Ferencz 2 kor.,
végzi, ugyanő tartja a Bzent beszédet is. Az
gokból tudjuk meg, hogy a hadgyakorlatokon Korodi Mihály 2 kor., Pototzky Pál 2 kor.,
énekeket részben Zsák Lajos Bzeged-felsótanyi
József 2 kor., Nuridsány Márton 2
távollevő helybeli houvédzászlóaljunk mily or- Szvoboda,
kor., (!r. Györgypál Domokos 7 kor., Ntgy
tanító, részben a szegedi egyesült dalárdák
szágos
hírre
vergődött.
Az
ellentétes
hírek
• íyula 2 kor., Szántó István 2 kor., Deáky
éneklik Eqlélyi Sándor karmesteri vezetése
— Eljegyzés. Gagyi István szépvizi azouban nem engedik meg a valóság tiszta Belané 2 kor., Regéczy Károlyné 2 kor., Sámellett.
rossy Krolyné 2 kor., Antal Györy 2 kor,
2. Karének. A Himnusz. Előadják a sze- kjegyzó eljegyezte Deák György szépvizi bir- kifejtését, melyet csak a már folyamatban Schüle Viktorné 1 kor., Fejér István, 2 kor.,
tokos és neje Imre Anna leányát Annuskát. levő szigorú vizsgálat deríthet ki. — A Balázsgedi egyesült dalárdák.
Potsa Sándor 2 kor., Bermann Wolf 4 kor.,
falva mellett levő Páliad oláh községben a be- Zathureczky
3. Megnyitó beszéd s a küldöttségek Graturálunk.
Leo 2 kor., Vestyáv N. 2 kor..
lényesi
képviselőválasztás
utáni
napon,
melyen
—
Kinevesések.
Csikvármegye
fiiisMunkácsiné 2 kor., Fejér Lajos 2 kor., Bándy
üdvözlése dr. Kelemen Béla Csongrádvármegye
és Szeged szabad királyi város főispánja", ren- pánja dr. Sipos Lázár dijas és Gondos Sándor. köztudoiuásu lett, .-hogy a választási küzde- Gyula 3 kór., dr. Vassermann Simon 3 kor.,
Mihály Lajos, Kovács Miklós díjtalan közigaz- lemből Lukács László, a híres oláh néplazitó Zakariás János 2 kor., Benke János 2 kor.,
dező bizottsági elnök által.
gatási jogg^pkornokokat tiszteletbeli szolga- óriási többséggel került ki győztesként a füg- N-:gy G. Miklós 11 kor., Rusz S. János 2 kor.,
4. At ünneplő közönség üdvözlése,
György 2 kor., Raukász Ödön 1 kor,
getlenségi jelölttel szemben, a mesterségesen Ugrón
szegeden székelő Pusztaszeri Árpád-Egyesület birákká nevezte ki.
Deáky Géza 4 kor. 20 fill., Vass István 2 kor.,
felizgatott
lakosság
táucznmlatságot
rendezett,
—
Halálosáé.
Molnár
Emil
lapszerkesztő,
Deáky Béla 1 kor. 40 fill.. Pártos Rezsó -4
nevében dr. Becsey Károly országgyűlési képa kézdivásárbelyi könyvnyomda-részvénytársa melyen honvédeink is résztvettek. Az egyet- kor., Lórincz János 2 kor., Köllő Márton 1
rendeaóbisottsági alelnök által.
Urzika' János 2 kor., dr. Kása Lajos 4
5. Árpád síri álma, (az ozmáni korból). ság üzletvezető-igazgatója, életének 26-ik évé értés azonban hamarosan megbomlott, mert kor.,
kor. Felülfizetőkneli a hazafias cél érdekében
Költemény, irta Miskolezi Kovács Gynla, sza- ben, augusztus hó 25-én este fél 9 órakor el- midőn a községi iskolában ideiglenesen elhe- hálás köszönetet mond a rendezőség.
lyezett étkezdében épp asztalhoz ülő tisztekvalja Bakó László a Nemzeti Színház szín- hunyt.
hez egy Burcsea nevü oláh kántor az őrségen
—
Bíráink
mozgalma
Említést
tet— Lőporárulási engedély. A belügymiművésze.
tünk mult számunkban a csíkszeredai törvény- keresztül erőszakosan be akart törni, Jakab niszter, Albert Ödön csíkszeredai lakós, keres& Karének. .Szentelt hantok". Szövegét sziknél és járásbíróságnál működő bírák értekedőnek
korlátolt- lőporárulási engedélyt adott.
százados kiutasítására csakhamar nagy. csoirta Komócsy József; senéjét széné Motonyi k<>..letérői. Ak ">rí tidós't. nnkk ege.zitésecél- portosulás, tnqjd parázs verekedés támadt a
jából a határozatot e^é.z te. jedeldiébej közösük
Darányi miniszter a kiállításon, ígé-

KÜLÖNFÉLÉK.

Mihály; éneklik a szegedi egyesült dalárdák,

Szeptember 4.
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napjain az összes tőzsdéken beállott, a legkö- követelését megelőző kielégítéshez jogot tarzelebbi lefolyt hétenfokozoltinértékben jutott tanak, a mennyiben részükre a foglalás korábkifejezésre, ainilfz elsősorban a -külföldi péz- ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
Csikvármegye Gazd. Egyesülete felhívása. piicok
enyhülése adta ineg az imp!uzust. A jegyzőkönyvből ki nem tűnik, liogy élsőbbségi
koszios gyermekek, jó házTisztelt Oazdatárs!
javulás az internátióiiáüí értékekből indult ki jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirf
ból,
f e l v é t e t n e k figyelmes
Gazdasági Egyesületünk elhatározta, liogy és átterjedt a helyi értékeknek " eg-sz soroza- kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szó
ellátással az O r o s z l á n
a Sepsiszentgyörgyön folyó év szeptember 29-tói tara és amennyiben váratlan esem -ny ék közre val bejelenteni el ne mulasszák, mert különgyógyszertárban.
október 2-ig rendezendő székely l.iállitáson nem játszanak, ugy feltehető, liogy a tőzsdék ben csak a vételár fölöslegére fognak utaftntni.
Csíkszereda, 1907. évi augusztus hó
Brassó, Kapu-utca. Csikvármegye mezőgazdasági állapotát kollek- további szilárdulást fognak feltüntetni.
Az osztrák magyar Iini'c főtanácsának 20 napján.
tív kiállitáson fogj» bemutatni.
mai napon tartott ülésében I'ranger vezértitkár
Molnár SaDdor,
Kzen feladatunknak csuk ugy felehetünk azon kijelentést tette, hogy ámbár általánoskii-. !>ir vé£n-li:ijtó. m
ságban
a
hiteligények
szempontjából
bizonyos
meg, ha vármegyénk minden ejyes gazdája
visszatartás
ajanlatosnak
mutatkozik,
mégis
A U T O M O U I L O K
és igy egész gazdutársadalma hazalias buzgó
Hirdetmény.
a belföldi pénzviszonyok, sem pedig a
sággal segíti törekvéseinket s a kiállítás tár- sem
s/emélytolior»Z''illitóU.
külföldi piaezok tekintetehói különös óvintézCsikcsicsó község it tulajdonát kégyait minél tömegesebb számban és kivállóh kedésekre nem forog fenn indító ok.
AMERIKAI
ÍRÓGÉPEK
minőségben bocsátja rendelkezésünkre, mert
A forgalomba került értékek túlnyomó pező „Hargita" nevű fürdőt szándékolegújabb
„M
o
u
a
rc
11", látható írással
n székely vármegyék ezen nemes versenyében részéről beállott árfolyamváltozások közül van zott 20 tói 40-évig terjedő idöró bérbe
Husz havi részletre.
Csík vármegyének nem szabad a legutolsónak szerencsénk egyeseket alábbközölni és megje- adni. pgyanazért felkéretnek mindazok,
gyezzük. hogy különösen kedvezően ítélhető ukik hajlandók volnának bérbe venni,
lenuie.
Tűzmentes pénzszekrények.
táeg azon körülmény, hogy a járadékok és
Az a törekvésünk, hogy n kiállítókat a tix kamatozású kötvények is számottevő ár- liogy írásbeli előleges ajánlataikat u k ü zs é g e l ö l j á r ó s á g n á l mielőbb adOrchestrion, zenélő automakiállítás körül semmi néven nevezendő költség folyam emlkedést érlek el.
t á k (pénz bedobással) é s g r a Nagyon beavatott oldalról nagymérvű vá- ják be.
ne terhelje, miért a kiállítási tárgyaknak CsíkCsikcsicsó, 1907. augusztus 31-én
mofonok.
^
szeredából Sepsiszentgyörgyre és vissza szál- sárlások történtek salgótarjáni köszénbánya
részvényekben, mely papir árfolyamában a szénlítása, térdija stb. körül fölmerülő költségeit áraknak jelentékeny emelkedése még alig ju- Tompos Károly.
Kelemen József.
RIEMER 0.
BRASSÓ.
lehetőleg egyesületünk fogja hordozni.
tott kifejezésre és ennélfogva azt hiszik, hogy
Imi'Ó.
jegvzó.
E mellett gondoskodtunk, hogy a csik- ezen pnpir árfolyama is a külföldi osztrák
Hossza-utca 14. sz. 18-20
megye kiállítók állatai, terményei, terméke, szénapirok jelentékeny emelkedését követni
és a gazdasági háziipar körébe eső tárgyai fogja. Ugyanígy a riinamurányi vasmű részvé83
nyeknél is tartják valószínűnek az árfolyamnak
külön kiállítási pavillonbun is részesüljenek.
A csiksomlyói róni. kath. linevelő
további emelkedését, iniiuán a vasszükséglet
L á z á r P é t e r divat- és kéználunk meg mindig növekedőben van és a ne- intézetnél üresedésben lévő Bors Bálint
Kiállít hatók:
I. Magyar fajta szarvasmarhák, lovak, vezett vállalat ennek előnyéből elsősorban van féle alapítvány helyre ezennel pályáza- müáru-kereshedesében Gyergyó<-3
sertések, juhok, baromfiak, (utóbbiakból leg- hivatva hasznot élvezni.
tot hirdetek. Felhívom azon tanulókat, Szentmikloson, egy fiatal
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a kik az alapítványhoz igényjogosultak
alább egy hím és két uőstény faketreszbeni.
II. Minden mezőgazdasági termény , kalá- következők voltak :
Aug.
Aiie. 2!'. (rokonságban vunuuk), liogy ti kegyel— 1M.2II
1(3. — mes gróf Püspök úrhoz cimzett kérvé- van üresedesben. A j á n l a t o k
szon (10—20cméter átmérőjű kévékbeni. mag 4 lutuívjr koroimi-iradúk
IVSZVI'-IIV
—
7:10. 7I!>.—
intézendók.
ban (két literj, ipari és gyári növények, keri Mnjívnr'bin-l
Miexvnr jrl/.iiloí: tiil,rtI».iiik ré</.vénv -1:17.—
-ITi".— nyüket hozzám folyó évi szeptem- f e n t i c z é g h e z
vetemények (l'uszulyka. borsó, lencse, inak. IV^t'i lii.zni .1-.. tnkim-kp részv ISIM - 11I200. ber hó 15-ik napjáig nyúj'suk be
Salgólurjmii kiis/énliúiivn ré^v. — fttil.— r,SO.
A kérvényben csatolandó : n) iskolai
murok, petrezselyem, kapor, csombor káposzta, Iíiiii:iinHri'iii\i vusinii re*/.v. —
Üsletem folyó évi október hó I-töl
,">_•'>
1.1H
Kapu-utca 40. SB. alatt nyílik meg.
Mairyiti iv.ukori|mr részv. —
IliTO
1720 - bizonyítvány; b) keresztlevél; c) rotakarmányrépa czeller, paradicsom, lók, napra- Adiiu
tengerim ózá^i részv. — — 411:1,—
4I;>,—
konsági.kimutatás: d) orvosi bizonyítvány
forgó, len. kendeK (Ezeknek magvailtől legkeVan sy.,-iviH'séui a t. kíizönsög 1>.
és esetleg szegénységi bizonyítvány.
tiidomiisáru liu/iii, 1IOL:v Braasóban,
vesebb fél liter, murok, petrezselyem, retek,
LenBor 20. szám alatt ideiglenesen
celler gyökérről legalább 10 darab egy-egy Sz. (>2—907. k. e.
Csikszeutgyörgy, 1907. szept. 2-án
külön csomagba kötve, takarmányrépából, káSZÜCSMÜHELYT
Incze Domokos,
Árverési
hirdetmény.
posztából és tökből egy-egy darab elégséges,
nyitottam, liol ki/áróh-g saját késeitm^nyü iiiiinlrimoinfl női gallérok
Csikszentlélek közbirtokossága köz
kender és lenszálból lehelve legalább 5—5 fej.
il>oak) karmantyúk (tnulíok), seörme,
Kender és leuvásziiakból legalább 10 — 10 me-liirré teszi, liogy u tulajdonát képező és IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiniHllllllillllllllllllllllHIHIIimHIIIIIIIHIHIHIIMIUII
krimmer és szövet sapkák u legujul»b
iliv.il
inán u lcgolcsóMi áruk mellett
ter. Lépes méz és egyéhb méztermékek. A a Suleti völgyére liujló Medvé.sielek tievl)
GY ISTÁLLÓ, kocsiszín székiiplititök
magfélék csak egyszerű vászou-zacskóhati kül- erdejének H221 m'-re becsült, valamint
l"gy
íó vâruslnin, inint a ki'ila Kopókert patukbnu levő és 50.i7 m'-re
íölJön s/.er/.ett t;i|>is/.tuhitu"mi u téren
dendők be.
nntartoval azonnal k i a d ó .
tiM'au
u
kellemes
liely/.etlnt juttatnak,
hogy a legmesszebb menn ízléseknek
III. Gyümölcsök. Mi.idenneiuü gyümölcs becsült luezfenyő liaszonfiijának eladása Hol? Megmondja a kiadóhivatal.
ii lt'^|ic>aiosaliliii>i és li'írintjíyobli megvégett
folyó
évi
szeptember
hó
iiuiiiiiliMiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliHliiiHiiiiillliiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiliiuiiiieiiiiii
bol frissen legalábh egy liternyi, almákból,
flcjí' désro uic^rt-ii'li'lés ultin clejjel
indok tenni.
körtékből legalább 5—5 drb. feldolgozott ál- 23-án, d. e. ÍO órakor, CsikszentPályázat.
A li-nt einliU-tli-kfii kivül kósziU'k
Upotban (konzervek, izek, gyümölcsborok, ece- lélek községházánál zárt írásbeli ajánii II'JŢMJIIMI iliviti után inijnliMiiieinii
lattal egybekötött nyilt szóbeli árverés
tekből legalább fél-fél liter küldendői
SBÓrrae, nöi és gyermek-kabátokat (
A
„
N
é
p
b
a
n
k
"
részvénytársaság
figarók és paletókat, cijyszóval e
Ezeken kivül a kiállítás I. és V. osztá- fog turtatni.
Gyergyószenlmiklóson, a megüresedett
szikmálioz lurlozó Összes c/.ikkekct
Ugy u zárt Írásbeli, mint u szóbeli
If^icytirs.tl'lciii |»OIIt os kiszolgálás ús
lyába sorozott gazdasági és háztartási eszköárak uicllftt.
ajánlatok
megtehetők
külön
a
Medvésk
ö
n
y
v
e
l
ő
i
á
l
l
á
s
r
a
zök, valamint néprajzi és háziipari tárgyak és
r^yszinli'ii elvállalok bebeleléaeket, promeaóseket, javításokat és
természeti kiucsek sorába tartozó tárgyakat telek re és külön it Kopűkert-puiukru, pályázatot hirdet. — Pályázóktól kívánátalakításokat,
és termékeket is készséggel elfogadjuk és u de megtehetők it kettőre együttes n is. tatik lehetőleg felsőbb kereskedelmi iu
Nálum vásárolt szóiineúruk díjA Medvéstelek kikiáltási áru 50030 kolui érettségi bizonyítvány, de minden
kiállítás keretében azok megfelelő kiállításáról
mentesen tisstittatnak.
korona.
jjecses |iúrtíogá>ál kérve, vagyok
gondoskodunk.
eselre legalább két-évi pénzintézeti gyaA Kopókert kikiáltási ára 32310 korlat, mérlegképessé;; 8 u -levelezéskiváló tisztelettel
A mellékelt bejelentő iveket azon hazabelli kellő jártasság. A német és u roWeiszfeiler Sándor,
fias felkéréssel küldjük meg t Gazdatarsnak korona.
4 - 52
A kettőnek együttes kikiáltási ára mán nyelvet bírók előny ben részesülnek.
hogy azokou ugy a maga által kiállítandó tárVidéki
megrendelések a leggyorgyakat hozzánk bejelenteni, mint isinerősei 82340 korona.
Évi "javadalmazása 1400 korona és
sabban lessnek esskösölve.
Bánatpénz a kikiáltási úr 10".-a.
kőiéből az ügynek minél többet megnyervi
jutalék.
Utóujánlutok nem fogadtatnak el.
azokat bejelentéseik megtételére buzdítani és
Az állás a megejtett választás után
Az árverési és szerződési feltételek
közreműködni szíveskedjék.
foglalandó
el s óvadékul egy évi fize
bejelentési határidő: szeptember 10-ike a községi bírónál tekinthetők meg.
tés teendő le.
Az
erdőfelvétel
a
fakereskedók
réA bejelentett tárgyak szeptember 20-ig
Pályázati kérvenyek a kellő oka Gazdasági Egyesület irodájába (Vármegye- széről csakis a csíkszeredai in. kir. erdő- mányokkal felszerelve, 1907. évj szepolcsó árszámitás mellett
ház i küldendők. Az állatoknak legkésőbb 2rt án gondnokság engedélyezésével eszkö- tember 20 ig Sáska Kujetán igazgütó
közöltetnek s felvétetnek
estére kell Sepsiszentgyörgyre megérkezuiök. zölhető.
sági
elnökhoz
nyújtandók
be.
Csikszentlélekeu, 1907. évi auguszEl- és vissza-száfl'tásukról a kiállító gondosUyergyó Szeiiimiklóson, 1907. aug. A KIADÓHIVATALBAN.
V e r e B S
D é n e s >
kodik ugyan, de a kiállító kiváuságára az ál- tus hó 25-én.
Iiú 25 én.
latok vasúti fuvarbérét a Gazdasági Egyesület
2—2
k.-biró.
A Népbank részvénytársaság
megtéríti. Megjegyeztetik azonban, bogy csak
KÖZPONTI TAKARÉKPÉMZTÁR
igazgatósága.
oly állatok szállítási fuvardíját térítheti meg 406-1907. szám.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAN
az egyesület, melyek nála előre bejelentetnek
Árverési hridetmény.
s melyeknek a kiállításra való elfogadásáról
E g y j ó k a r k b a n l é v ő f o r g a t h a t ó = ÉS FIÓKINTÉZETE BÜKSZADOH. =
Alulírott kiküldött bír. végrehajtó ezena kiállitó általunk értesítve lesz. Az egyesület
A legelőnyösebb feltételek melTEKEASZTAL ELADÓ.
közvetítését igenybe nem vevő kiállítók semmi nel közhírré teszi, liogy a csíkszeredai kir
lett nyújt kölcsönöket váltókra,
törvényszéknek
1907.
évi
7208
polg.
sz.
végHol!Megmondja
e
lap
kiadóliivutala.
néven megnevezhető megtérítésre igényt nem
kezesek mellett es betáblázásokra.
zése folytán dr. Daradics Félix ügy véd által
tarhatnak.
képviselt Tatár I'éler esikszépvizi lakos végKölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra, arany
Minden megkeresés és tndakozódás á rehajtató részére Bartha István esikszépvizi
lakos
végrehajtást
szenvedő
elh
n
89
kor.
(il)
és ezüst zálogtárgyakra.
Gazdasági Egyesület irodájába (Csíkszereda,
fill. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégíFoglalkozik idegen pénznemek
vármegyekáz) intézendő.
tési végrehajtásfolytán alpereztól lefoglalt és
beváltásával és minden bankCsíkszereda, 1907, augusztus 15-én.
UIO kor. becsült ingóságokra a csíkszeredai N M N t H N M N I I M M M N M l
szerű dologgal:
Csikvármegye Gazdasági Egyesülete, mint kir. járásbíróság 1907. évi V. 409/2. sz. végTakarékbetéteket elfogad beAZ ŐSZÜLŐ HAJNAK
Vármegyei Mezódazdasági bizottsága nevében : zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak
téti könyvecskére és folyó számT. Nagy Imre, e. titkár. Becze Antal, az alap- és felülfoglaltatók követelése erevisszaadja az eredeti ifjúkori szilára 4 százalék kamatozás meljéig is. a mennyiben azok kielégítési jogot
e. elnök
lett, a 10 százalékos tókekamatllét a „Rák" Uajregenerator.
nyertek volna, a végrehajtást szenvedett lakáadót is az intézet fizeti.
sán Csikszépviz községben leendő megtartása
Hölgyeknek és uraknak állandó hajápoBármily bankszerű felvilágoA ^Hermes" Magyar Általános Váltó határidőül 10O7. évi szeptember hó 11
lásra nélkülözhetetlen a Trifoleum
sítással a legkészségesebben szolüzlet Reuvenytarsuság, Budapest, heti napján délelőtt 8 órája kitüzetik. amikor
gálnak a bank kirendelt közegei
(bajpetrol). Trifpleum, mely megszünJelentése a töaadeforgalomrol éa a pénB- a bíróilag lefoglalt ingók, és pedig 2 drb. tehén a legtöbbet ígérőnek készpinz fizetés melaz intézet helyiségében.
plaorol.
lett, szükség esetén becsáron alul is el fog- tet i a hajhullást és a fejbőr korpásodását.
A Standard életbiztosító tárfiudapcst, 1907. augusztus 29- nak adatni.
Illatszerek, urczkejiőcsök, puilesaság lőűgynökségét is az intézet
zon
8
*
barátságosabb hangulat, mely legFelhívatnak mindazok, kik áz elárvererek. — súly szerint — kaphatók
i^f"
Az igazgatóság.
utóbbi jelentésünk szerint az elózó hét utolsó zendő ingóságok vételárából a végrehajtató
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BALÁZSOVICH SÁNDOR
KOBONA QYÓGYaZSBTABA ÉS A SZÍKELYTÖLDI OTÓGTTEBMáKBRET FELDŐL
OOBÓ 8ZAKLABOBATOBIOMA SEPSI-SZENTQYÖHGYÖN.

Kagv441f«t«tHI é.faUIIIIUMM 1781. «Tbc.

—-

Hulorvásárlok saját érdekükben cselekednek. ha egy látogatást tesznek * * * *

- K.^.HIr»»»!»!! MálUB.Ioll mi. «.bt.

Tintelt hSIgyeiml Tessék hirrnelyih V'nrpyógVRszt megkérdezni a ugyauazt a választ lopja
hallani hogy minden eddig iamert Tegyi uton készült arckrémnek, kenőcsnek, azajtpnnuak és púdernek vannak előnyei, de még több hátrányai. Az «sszca előnyöket — a hátrányok nélkül — csak

a székely havasi: ALBA-KRÉM, ALBA-SZAPPAN és ALBA-HÖLGYPOR
egyesíti magában, mely tiszta bivaly tej bői s hu vast növényned vökből késr.il 1 s ipv maró, ártalmas ve^y termé keket nem tartalmaz. A müveit hölgyeknek ezek az egyedüli bőrápoló kozmetikamai, melyek orvosilag is ajánlva vannak

A székely havasi ALBA-KRÉM
nemcsak hogy nem ártalmas, dc gyógyító hálása is s ment61 tovább használtatik, hatása anmil
feltűnőbb, mert más ártalmas kenőcsök, púderek és festékek husználutu állal elrontott, vagy nz
elÖre haladott kor folytán elráocosodott, pclvliQdt arcbőrnek üdesúgét, ruganyosságnt. bársonyo h a s á g á t v i s s z a a d j a , a n n a k i f j ú b á j t é s r ó z s á s s z i n t k ö l c s ö n ö z . N e m z s í r o z , n e m a v u s o d i k , a l>ör
ö n n y e n f e l s z í v j a , a z t n e m s z á r í t j a s n e m m a r j a s i g v a n a p b á r m e l y s z u k á h u n h a s z n á l h a t ó . i'«íe l ő n y e m á s s z á r a z k r é m e k k e l s z e m b e n a z is, h o g y a b ö r ö n n e m t n o r / s o ó ü i k s c n e m b e n a z egye<luli.
Eltávolítja a szeplöt, m á j foltot, bőratkát, pattnnásokut, bőr vörösségét. söinört é s himlóhelycl.
Gyógyítja a bőrviszketegséget, bőrliámlást. hőrhorisolitst é s eccemát.
S e m a szemre, s e ma fogakra hátrányos hatással nincs.
HftMDálatl ntttitás. Naponta kétszer kell a bőr; rgyeul jtesou bekenni, a meddig az u
bőrön teljeseu felszívódik. Igen ajánlatos előbb miinlig sz.'kclv hiivasi Alba-ssappannal mi-gmosdanl s a krémet azután mindjárt használni. Az Alba*krémmcl bekent bóröu a púder kitüuően
tapad s azt felismerni nem lehet. Mosdáshoz csakis

E

székely havasi ALBA-SZAPPANT

Pl

FOGOLYÁN ENDRE
NACY BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSI-S ZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Különlegességek háromszéki butorkészitraényekben.

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

Qj
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használjunk, mely az Alba-krém kitOnŐ bőrszépitrí és gyógyító lulujtlonságait magában foglalja
és a krém hatását előmozdítja. — Hogy az eredmény teljes legyen, használjunk

székely havasi A LBA-HÖLGYPORT,
mely oly finom, hogy azt a börön felismerni nem lehet s a bőrt elrugadónu üdévé teszi é« utní
fŐ, semmmiféle ártalmas anyagot uem turtuliuax. Vau fehér-, rózsa- és kréin-sziubou.
Ezen készítmények megfelelnek a7l(H± szánni helngymiuísztvrl
;'»2
rendeletnek s igy sem hígauyt, sem ólmot neiu tartalmuziiuk.
( 1 nagy tégely saékely havasi Alba-krém 1 korona 60 fillér. (Kis tégely 1 korona).
Á r f t : ! 1 nagy darab saékely havasi Alba-ssappan 1 korona.
| 1 nagy dobos saékely havasi Alba-hölgypor 1 ko ona 60 fillér.
Egy próba meggyőz mindenkit arról, hogy a s/.ékelv li.ivusi Allu-kri'in, Alba-s/.uppan és Albahölgypor a legjobb és leghasznosabb, ami létezik, a mit számos elismerő levél s ezen készítményein nagv kelendősége is bizony,t.

Kapható: FEKETE VILMOS illatszgr-raktárában, Csíkszeredában.

TNOMASSALAKLISZT
EALMAR VILMOS,

BUDAPEST,

VI., Andrássy-ut 49. szám.

18-20

a Tboraasphospbatfabriken G. m. b. H., Berlin, magyaroresági vesérképviselóje.
óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljünk a védjegyre!
Ulnden eaék ólomsárral és tartalomjelséssel van ellátva.

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.
ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

ALAPÍTTATOTT IB83-BAN
Betét állomáuy
Értékpapír készlat
Tartalékalap
Alaptöke .

egy millió
350.000
85.000
200.000

korona.
kornna.
korona.
korona.

Agrár Takarékpénztár r, t. csíkszeredai fiókintézete,

M e g t a k a r í t o d I 6 k é l i bizton e l h e l y e z é s e .
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5—6°/.-oa féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül.
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tőkét, anélkül,
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánflzetésre volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a Tél költsége és utánjárása nélkül kiűzet és konvertál.
Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztositotl
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódóleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében 10-tól 65 évig terjedő idóre
4'/,°/, alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Tskarékbeteteket naptól-napig 4ü/0-kal kamatoztat ós azokat renilszeriut
felmondás nélkül fizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer.

Előleget ad értékpapírokra éa betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, u. m.: vásárol és
elad a legiuéltányosabb áron

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

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától

Szelvény beváltás.

Osztálysorsjeiyek IMámsiti helye.

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
üs -52
Elvállal tőzsdei megbízásokat és Átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trles'.ti általános biztosító társaságot" és eszközöl tűzz-, Üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

nyitva vaunak.
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OSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

CSILLAG VEDJEGYGYEL
deu növénynek legjobb és
helyesen alkalnmzvsi, iniiiMági ája. - Kívánatra szaklegnlcsőljh l'oszl'orsavas mi'ital készségesen szolgál **
*.v. munkákkal és áruján lat-

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

!
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Van szerencsém a u. é. közönség becses tudomására hozni, Ittigy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Vasut-ulcza, a tramway elágazásánál) bel- és
külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok

ÜZLET ÁTHELYEZÉS!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására
hozni, hogy a Trolián József kereskedésével szemben levő

SZÍJGYÁRTÓ ÜZLETEMET

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

Hol mindennemű szíjgyártói kellékek a legegyszerűbbtől a legfinomabbig készletben kaphatók. Megrendelések n leggyorsabban
eszközöltetnek. — Továbbá elvállalok mindennemű javításokat.
A m. t. közönség pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelel lel

tartok: Gránit, Syenit, Labrador és Andesyt
kemény közetü síremlékeket, amelyek
kspltalók 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzátú fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.

a K ő h í d mellett levő Szultán Lázár-féle házba helyeztem át.
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BEDÓ ÁKOS szíjgyártó, Csikszereda.
Ugyanitt két jó h ú b ó l n l ó fia tanulónak felvétetik.
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Tisztelettel:

NAGY JÖZSEF

kőfaragó mester,
BBASSÓBAN.

Hosszurovó Cement Födélcserép
3S-

I r « 4 a : KapH-nlea 15.

majdnem

határtalan tartósságu, igen könnyű födőaoyag, olcsó áron kapható

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.

Irodai: Kapu-11 len 15.

