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CSIKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S s v o b o d a J ó i a e f könyv- éa paplrkereskedése,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetést dijak is küldendői;.
Megjelenik minden eserdán.

fELELOS SZERKESZTŐ:

FOMUNKATAUS:

Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.

ÜGYVÉD.

CGYVÉD.

Nyílttéri oaikkek soronkint 40 flll.-órt közöltetnek.

Vármegyei árva- és szeretetház ölése.

Bela igazgató és dr. Balló István kir. tanfelügyelő bízatott meg
A Bartha Balázs pénzügyi fogalmazó által szerkesztett székely naptár kiadásái és
elárusilását az igazgató választmány nem vállalta el, s csupán erkölcsi támogatásra ajánlkozik.
Ezzel a nagy fontosságú ülés véget ért.
Most már árvaliázunk Ugye gyorsan halad a
megvalósulás felé.

Egyes lap ára 20 fill. Kéziratok nem adatoak vissza.
POLITIKAI.
ÉS Dr.
TARSADALMI
I M E C S J Á NHETILAP.
OS
Dr. F E JKÖZGAZDASÁGI
É R ANTAL
Hirdetési dijak előre lixctmdAk.

Tömörüljünk.

jobbak is versenyezhetnek. De még
egy szempontból volna épen minálunk
A birtokos osztály napról-napra ta- hasznos a kereskedelmi tudás. Mint a
nasztalható pusztulása komoly gondolko- nyugat felől jövő áramlat kétséget kizárólag tanúsítja; a szövetkezeteké a jövő!
zásba ejt.
Az emberek ugyanis mindig jobban
Mi is tulajdonképpen az oka ennek ?
Elsó sorban a nagy gazdasági átalaku- rá fognak jöni, hogy a nagy tőkepénlás 1848 után. Hozzá/árultak ínég: H zek hatalmával szemben nincs más mód
hitel elégtelensége, rossz nevelési rend az érvényesülésre, irint a tömörülés,
szerünk, az elszigeteltség, a szervezke- a sz ö ve t k ez é s. Az egyoldalú pénzdés és tömörülés liiáuyu, helytelen adó- gazdálkodásból önként folyó hntalmi
rendszerünk, némileg a birtokosság kinövéseket, valamint a közvetítő keres
ki'deletuiK-k visszaéléseit csak ugy lekönnyelműsége is.
Az első teendő lenne a hilelQgyek het ellensúlyozni, ha n legkülönbözőbb
rendezése. Mert olcsó hitel nélkül u már szövetkezeteket alakítjuk. Mert szövetmindig jobban fokozódó igények, a világ- ! kezeteket csak ott és oly mértékben
verseny, a gazdasági termenyek árhul- alakítsunk, amint ahhoz emberanyagunk
hitelszövetkezeteklámzása, a munkabér emelkedése nem , van. Hiszen már
teszik lehetővé ugy „more pálrio" gaz- nél is láthatjuk, hogy az embereket
dálkodni, mint az előtt. És iiiert a bir- alihez nevelni kell. A fogyasztási szötokos olcsó hitelt nem élvezett, azért vetkezetekhez meg éppen hovu-tovább
képzett kereskedőkre lesz szükségünk.
ment is tőnkre.
Sokkal nehezebb s bizonytalanabb
A második volua az örökösi rendszer megváltoztatása. Mert épp ugy, mint kimetelü a szövetkezés ugy formailag,
a parasztságnál a birtokoknak végle- mint lényegileg a fogyasztás, értékesítekig vuló feldurabolása és az egyes tés, termelés terén; mert itt nemcsak
családtagok között való szétosztása ál- lelkiismeretesség, de a legnagyobb buztal ma már a legtöbb család elpusz galommal párosult szakértőiem s a
tult és koldusbotra jutott; hasonlóan közguzdaság egyes ágai, mint ipar, kereskedelem s más egyéb ezzel összevan ez a középosztálynál is.
Egyik segítő módszer volua neve- függő viszonyok helyes megítélésében
lési módszerünk megváltoztatása; a kö- nyilvánuló oly jártasság kívántatik az
zépbirtokos osztálynak gyermekeit a e fajta szövetkezetek vezetőitől, mely
produktív pályára, produktív kenyér- nélkül azok nein virágozhatunk; kell
keresetre kellene nevelni. Erre nem- ide ezenkívül tőke is, de ha az előbbi
csak egyes országok példája serkenthet, feltétel megvan, a tőke a hitelszövetmert ott látjuk, hogy a legkülönbözőbb kezetek utján, — mely tehát első sor
foglalkozások már rég kivívták maguk- ban szilárd alapra fektetendő, — min
nak azt a helyet és azt a tiszteletet, den nehézség nélkül megszerezhető.
amelyet a komoly munka mindig megEzen feltételek biztosítású után teérdemel.
hát hasonló buzgalommal ulukitundók
Itt elsó sorban a kereskedelmi fog- u többi fajtájú szövetkezetek, és pedig
lalkozásról kell szólanunk, amely sajnos, a fogyasztási czikkek besrerzésére, hogy
minálunk eddigelé az inferioris foglal- a falusi nép valamivel olcsóbb, de, mi
kozások közé tartozott; nem volt ked- fő, minőségileg jó czikkekhez juthasson
velve, pedig a kereskedelemmel való
Egyes ember azonlmn minderre
foglalkozás nagy tugasztulatot, gyakor- nem képes, csak a tömörülés, — ahol
latot, előrelátást, helyi ismeréteket, már az egyesek egiozmusánuk meg kell
világnézletet és főkép szolidságot téte- szlluuie, — van hivatva ezeu czél eredlez fel, amelynek elsajátításáért a leg- ményes elérésére.

A létesítendő árva- és szeretetház igazgató választmánya, fulyó évi szeptember hó
f?-én tartotta elsó Illését a tagok nagy részvétele mellett. Az ülés tárgya főképen a kezdeményező lépések megtétele volt.
Kovács Antal a belügyminiszter leiratának tudomásul vétele után mint az igazgatóválasztmány elnöke bejelentette a hozzá beérkezett adojuányokat, melyek üö'J koronát
tesznek ki
Balázs Béla áll. tanító kérése tárgyalás Hirek a székelykiállitásrnl.
alá vétetvén az igazgatói teendők ideiglenes
A kiállítás képe már bontakozik. A kiállívégzésével egyhangúlag megbízatott.
tási iroda lázas munka színhelye. Kimentek
Az iílés tárgyát ezután az árva- és sze- az eddigi bejelentők számára irt elfogadó és
retetház létesítéséhez szükséges költségek elő- tájékozó értesítések, sok száz példányban. Nateremtése iránti intézkedések képeztek, szem ponta jó csomó tudakozó és bejelentő ivet kérő
előtt tartva a törvényhatósági bizoitság hatá- levelet válaszol meg az iroda. A résztvevők
rozatában bevételi forrásokként megnevezett érdeklődése oly nagy, az uj bejelentések oly
összes tényezőket.
tömegesen érkeznek, hogy folyton ujabb és
Az állami segítség igénybe vétele végett ujabb helyiségekről kell azok részére gondosa vallás- és közoktatásügyi, a földtnivelésügyi, kodni.
kereskedelemügyi- és belügyminisztériumokhoz
felterjesztések intéztetnek.
Az épületek nagy része már készen van.
Kovács Antal elnök meghizatik. hogy a Jövő héten a belső berendezések, festések,
legközelebbi törvényhatósági közgyűlés elé díszítések következnek. Huszonnegyedikén már
— a minisztériumhoz leendő felterjesztés vé- kezdetét veszi a kiállítási tárgyak elhelyezése.
gett — nyújtson he javaslatot az iránt, hogy
a gyámpenztári tartalék alapok l'JOl. óta muA kiállítás megnyitásán értesüléseink szetatkozó számadási feleslegei a létesítendő árva- rint jelen
lesznek : Darányi Ignác földmivelésház javára engedélyeztessenek.
ügyi miniszter és kísérete ; az erdélyrészi orsz.
A püspöki segély, az Kinké segélye, a képviselők : az erdélyi gazdasági egylet elnökcsikmegyei pénzintézetek segítsége, kegyes ségének és igazgató-válusztiuáuyi tagjai közül
adomán) ok és alapítványok, továbbá a csik- mintegy húszan; a marosvásárhelyi székelymegyei faipar lészvéii) társaságek segítsége kirendeltség; a vármegyei gazdasági egyletek
felkérés utján fognak eszközöltetni.
kiküldöttei; a székely és szomszédos vármeKallay Ubul főispán azon indítványa, gyék kiküldöttei; Románia számos nagybirtomely szerint a társtörvényhatóságok és orszá- kosa és a helyi testületek tagjai
gon képviselők szintén kerestessenek meg s e
*
megkeresésre ó inaga ajánlkozik, egyhangúlag
Kontánia számára külön plakátokat kéelfogadtatott és köszönettel tudomásul vétetett. szíttetett a rendezőség s azokat megfelelő heAzon további iuditványa pedig, hogy az lyeken el is helyeztette. A szomszéd állam
árvaház javára a tél folyamán egy széleskörű birtokosai körében már is nagy az érdeklődés
közvacsora és egy zártkörű megyebál rendez- ugy, hogy több száz látogatóra lehet onnan
tessék, azzal fogadtatott el, hogy a főispán számítani.
elnöklete alatt: dr. Eróss Vilmos, dr. GyörgySzállítási tudnivalók a kiállítók számára.
pál Domokos, dr. Veress Sándor, Szász Lajos, Élőállatok külön szállítási kedvezményt élvezBálint Lajos és Kovács Miklós személyében uek, melyre vonatkozó igazolványokat a renbizottság küldetett ki, mely bizottság egy na- dezőség folyó hó 18 án fog megküldeni mingyobb vigalmi bizottság alakításával bíza- den bejeleutónek. Élőállatok ugy küldendők,
tott meg.
hogy azok a kiállítás területére 28-án, a regSzász Lajos főjegyző indítványozza, liogy geltől estig terjedő idő alatt érkezzene*.
az erdélyi róm. kath. státus igazgatótanácsa
Egyéb tárgyak szállításához igazolvány
kéressék fel a csiksomlyói főgimnáziumnak és nem szükséges. Azok „Kiállítási tárgy* jelzéshozzátartozó teleknek az árvaház céljaira an- sel (a fuvarlevelet]' és „Székelykiállitási renuak idején leeiuló átengedésére. A kérvény dezőség" címén, bérmentve, olyan időben adanmegszerkesztésével Kovács Antal elnök, Balázs dók fel, hogy szeptember 24—27. közötti idő-

akkor tiinik fel világosan, midőn az ember a kell keresni azt a francziát, melyet mi csak
magát illető nagy dolgok felől beszél. Kér- állítunk. Ez él, mi csak holtak vagyunk."
/
dezzünk csak mef akárkit, mit gondol sorsa
Ha elmondanánk ezt egy czigánynak,
felöl? Pozitív emberek elótt, természetesen maga se hinné el„. A czigánynak van fogalma
Saeiesa.*)
miudeu pozitivabb... A sors uem más, mint a szabadságról! 0 előtte az a szabad, akinek
A. csillagok felett, az égben,
egy bizonyos következmény, melynek előzmé- pénze van, akinek háza van, aki hivatalban
A csillagok fólölött, az égben,
Sok szép virág terem,
nyei fiziologia alapúkon nyugszanak. Törvény, van, a ki börtönben ül és nem éhezik
Sok szép virág terein,
S az angyalok repesve járnak
szükség, logikus iánczolut Igen átu, eddig a és nem fázik, — az miud szabad ember;
S az angyalok repesve járnak
A tarka réteken.
magyarázat. De ha aztán a .körülményeket" csak ő a czigány, ő szegény nyomorult...
A tarku réteken.
Ki szeretetben, szenvedésben
vesszük elő, a hatalmunkon kivül eső ténye- Hát ini tulajdonképen a szabadság, hogy ne
Ki Bzerctetben, szenvedésben
Üdvöt talál, — keres,
zőket, akkor vége a tárgyilagosságnak. A sors kelljen a czigányoktól megirigyelni, amit ók
Üdvösséget keres,
Annak fonnak dalolva füzért...
fátuiu in a változik, vagy feloldott szemű fá- nem becsülnek.
Annak fonnak, dalolva, füzért. . .
Szeress, Bzeress, szeress!
tummá, Gondviseléssé és igy tovább .
Szeres, szeres, szeress! . .
Nem akarok a morálba átcsapni. Inkább
Földes Zoltán.
Lassankint a csodákban is kell hinnünk, szeretném erre nézve más nagyobb halhatatÖröm ha kél benDed, csapongva,
mint ahogy ez XI. Károly svéd királylyal meg- lannak véleményét idézni. Talán Shakesperaeét,
E szép aranymadár,
esett Igy aztán a magutikou tapasztalt meg- Nietzscheét? Szabad az, aki helyesen él.
Ha bánkódol s a búnak árnya
magyarázhatatlan
érdekessé válik.
Tépón szivedre száll
Szabad-e a czigány? — Ba nem koplal.
M Bie4e«i t&xeaa."
S nehéz gond iil az értelemre...
Az
ember
titok.
Itt a tárcza bánya. Senki Es ha jóllakott ? - Ha nem fél a koplalástól.
—
Csevegés.
—
Kétségbe, ah, ne ess I
sem szenvedett eleget. Senki sem tiul minSzabad, aki nem fél. Már pedig a cziBoldog leBzesz, boldog leszesz, — csak
Irta: HolUnder.
dent Shakespeareuak van igaza: „Tliere are...* gánynál félénkebb, gyávább ember nem léSzeresB, szeress, szeres I
tezik. Rosszul értelmezik talán a czigány lelket.
Eredeti tárczát, kérem, igen nehéz irui „Nagyon sok dolog van még bátra . . ."
Ugy vagyunk ezzel, akárcsak valami nagy
Szegény nép 1 Amit ók Bzabadon érezHa bánat ér, magadba sírj' csak,
hírben álló kincses bányával, amely egy ideig
hetnek, az a folytonos gond, az üldözött vad
Takard el könnyeid I
A eoigáayeksél.
adta az érczet, de aztán akármerre csapjon
gondja,
az éhes farkasé és nem más.
Mert, hogy csupán te vagy lesújtva,
a csákány, csak a rég ismert képletek, fonaA czigány élet csak a színpadokon szép.
Érdemes
tnég
a
czigányokról
beszélni?
KdnnyelmUen ne hidd I . . .
—
lak jelentkeznek, — semmi meglepetés.
Franczia szempontból. Mert a franczia minden- Bent a kunyhóban vag)' a sátor alatt, vagy
Kinod feledve, más javára
Mi érdekelheti az embert? Önmaga.
Ez ről, amit nem ismer, misztikus fogaimagat al- szélben-vizben, bizony máskép fest az és tuIrgalmasan BieBS, —
1
biztos. Az ember m>ndig uj marad maga előtt, kot magának és igy kipoétizálja, amit a jó dom, uem akarna czigány leuni a költő télen...
Saját kínod gyönyörre válik . . .
még ha régi is. Nem is tudom, ki mondtu ezt magyur egyszerűen jól kinevet. A czigány a
Csak midón el vagyunk fáradva az élet
Szeress, szeress, szeress)
valamikor; talán az öreg Cato. Pedig még ak- franczia előtt egy érdekes lélek. Valami kü- sok hasontalan unalmától, akkor ügyeljük meg
kor nem volt spiritizmus, magnetizmus és lönös becsülni valót sejt benne, aminek meg- a mi gondjainktól ment Fáraó fiait. — Övé
Hiába' mondják azt okosnak,
Nietzshe sem irta még meg, hogy .hogyan értéséhez magasabb értelem kell. Egy czi- az élet I
Ki önző és gonoszt
gányt méltányolni tudni szinte dicsőség, kölszólt Zarathustia".
8 hogy: csalj, rabolj, taposs a szívre,
A frannezia természetesen csak képen
tői ihlet
Csenj, sikkasz és orozz!...
lát czigányt; ott meg mindig irigylendő. ŐsAz ember, azt hihetnék, akkor még új„Ez oszt' az ember, az emanczipált, a emberek ; tánc/.olás, muzsikálás, pipázás közt
,
.Jţ?1*14 • «eiaánek sajtó
alatt levő vers-ság lehetett maga elótt. De most? . . . És még
kötetet^!.
'
most is újság. Újság biz a; rejtély, mi csak szabadság megtestesülése, ennek a lelkében
Holl&ader.

A „CSIKI L A P O K " T Ă R C Z A J A .

Te csak maradj — s áldozz továbbra is,
Légy jó, szelíd, szíves,
S még a kereszten is bocsáss meg . .
Szeress, szeress, szeress! . . .
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b) Felszerelések, eszközök, állatorvosi és
e) Egy-éves kancza-csikók :
ben érkezzenek Sepsiszentgyörgyre és sem
70 kor. vegyi szerek, műtrágyák és anyagok stb.
előbb, sem később. Kiállítási tárgyak visszafelé Egy első dij
c)
Háztartási gépek, czikkek és eszközök.
a vasúton díjmentesen szállíttatnak. E célból Két második dij 50 és 40 kor.
»0 „
d) Mezőgazdaságot érdeklő uj találmányok.
a rendexóbixottaág a fuvarleveleken fogja iga- Két harmadik dij 30 és 20 kor. .
60 „
(A gazdaközönség által használt és vidékünzolni, hogy a tárgyak tényleg ki voltak állítva. f) Tenyésztésre alkalmas hidegvérű kanczák:
kön jól bevált gazdasági gépek is kiállithatók.)
*
ElsS dij . .
'
100 kor.
D i j a i : Állami és kiállitási arany-, ezilstA kiállítás géposztályának már eddig kö- Második dij
60 „ és borozérmek. Kiállítási elismerő és díszoklevelek.
zel száz bejelentője van. A gazdaközönség Hannuilik dij
30 .
érdeklődése, az állatok mellett legintenzívebb
XI. Néprajzi és hátiipari tárgyak, termég) Gazdasági igásfogatok dijazása:
less ezen osztály iránt A rendezőség előzetes
szeti kincsek osztálya.
1—S tételben kiadandó dijak összege 260 kor.
figyelmeztetése folytán, minden gazda ez al1. Néprajzi tárgyak: Régibb időből fennÁUSAIÍ és kiállítási énnek.
kalomra tartotta fenn gép és anyagszükséglemaradt, esetleg ma is használt gazdasági eszköElismeri és díszoklevelek.
teinek beszerzését, mikor is közvetlen szemzök; a pásztorélet és állattenyésztés tárgyai: az
lélet alapján vásárolhatja meg a neki tetsző
II. Szarvasmarha
alosztály.
ősi halászat és vadászat eszközei, szerszámai; ladolgokat. A több százra menő ezirányu kérkásberendezési tárgyak; a fonás, szövés szerszá2. N a g y t e n y é s z t ő k d i j a i :
dezősködésre a rendezőség ez uton teszi közzé
ugy nagyjából, hogy ezen osztály keretében Csoportos kiállításért (mind a három fajta szarvas- mai, népviselet; női kézimunkák; mindennapi haszoálati tárgyak: régi székely kismesterségek szermiket és mely résztvevő cégektől szerezhet
marhára).
számai s egyéb falusi kismesteroegek szel számai
majd be a látogató gazdaközönség.
Egy első dij . . .
.
260 kor. s egyéb tárgyai; különböző ünnepeken használt

Mi László Gyulát megbiztuk, hogy a szükséges utasítást megadja is a célt és a feladatokat ismertesse.
De hazafias készséggel állunk bármikor
szolgálatukra.
Marosvásárhelyt, 1907. augusztus 30.
Deák Lajos,
kir. tan., elnök.

Uátbé József,
titkár.

KÜLÖNFÉLÉK.

— A postapalota elhelyesóae. Városunk rohamos léptekkel halad a fejlődés
utján, hogy megfelelhessen mielőbb azon követelményeknek, melyet egy vármegye székhelyétől várni lehet. Kedvezőtlen természeti
fekvése már eleve szükségessé tette volna,
hogy gyökeresen szabályoztassék. Ezt azonban
elmulasztották. Most nagy átalakulás alatt áll.
•
Két második dy, á 150 kor. .
300 „ népéleti tárgyak; székely eredetű gyermekjátékok; Utcáit asphalttal látta el, belpiacot létesít,
II. kir. Államvasutak Gépgyára, Budapest: Három harmadik dij, á 100 kor.
300 . néprajzi tárgyú fényképek stb.
utakat nyit meg, főgimnáziumot, pénzügyigazbenzinlokomobilok, cséplőgépek, arató és fúÁllami és kiállítási érmek, diszolevelek.
2. Háziipari tárgyakj^ Szekéralkatrészek fél- gatónágot, postapalotát kap, közelebbről pedig
kaszálógépek, fecskendők, emelők stb.
2. K i s t e n y é s z t ő k d i j a i :
gyártmányban; gazdasági eszközök; faedények és egy közigazgatási testté olvad Zsögöd és CsikKUbne Ede, Moson: nagy kollekció a cég a) 3—8 éves borjas vagy hasas tehenek dijai: más házieszközök; bútorok; szalmából, gyékényből, T.tploca községekkel. Mind oly lényeges mozösszes gyártmányaiból.
100 kor. vesszőből font tárgyak; agyagipaH tárgyak; szőt- zanatok, melyek a város jövendőjére absolut
.Agrarift" gépforg. r. t., Budapest: (több Egy dij . . .
temények.
kihatással vnnnak. A gyökeres szabályozásnak
gyár képviseletében) tengeriszártépő gép, ekék, Két díj, á 80 kor.
160 „
3. Természeti kincsek. Iparilag értékesíthető tehát itt az ideje. Ez azonban csak ugy eszboronák, hengerek, takarmányfeldolgozók stb. Három díj, á 60 kor.
180 „ ásványok, közetok, természetes állapotban és fel- közölhető, ha minden, a még előre alig lát
Biicher és Melichár gyárak képviselősége Három dij á 40 kor.
120 „ dolgozva; bánratermékek; fanigára alkalmas kövek ható körülmények is szakavatott szemmel és
SzUcs Zs. Budapest: ekék, vetógépek. boronák, Három dij n 20 kor.
60 „ tmészkő, márvány, aragonit, homokkő, szerpentin, mcsszelátássul vétetnek kombinációba. Nem
rögtörők, talajporhanyitók, kéregapi itók, rét- Három dij á 10 kor.
30 „ szíenit, ditroit, trachit Btb.); különböző érezek; tUnik fel ép oly döntő fontosságúnak a most
művelők, grubberek, extirpátorok, rugós fogú
•gyagfajták: Uvcgyártáshoz való anyagok; kősó, küszöbön álló postapalota építése, mégis aki
b) 2—3 éves hasas üszők dijai:
kultivátorok, tárcsás boronák, burgonya, kukokőszén, barnaszén, turfa, kátrány, nyers petróleum tisztában van magának az intézménynek óriási
Egy
dij
.
100
kor.
rica és répakapáló gépek, répa kiemelók és
stb.; ásványvizek, gyógyvizek; székely lünlők be- fontosságával, az könnyen beláthatja, hogy
Két
dij
á
80
kor.
161)
„
fejelők, burgonya kiszedök, miitrágyaszórók.
rendezése fényképekben, rajzokbau, mintákban be- még annak elhelyezése is hathatósan érinti a
Három
dij
á
60
kor.
180
„
fűkaszáló- és aratógépek, az összes takarmánymutatva); preparált növények, áUatok a Székelylöld köz- és magánérdoket egyaránt. Ugy tudjuk,
120 „ területéről: enlőiparí termékek részben vagy egészfeldolgozó gépek, tengeriszártépók, filllesztök. Három dij á 40 kor.
hogy a palota építését a város magára vállalta
60 „ ben feldolgozva, különböző fanemek mintakoron11 agyar Mezőgazdák Szövetkezete, Bu- Három dij á 20 kor.
megállapított előnyös évi bérösszeg ellenében,
30 „ gokban; faipari telepek üzleti berendezése (térkédapest: Jurenák ekék, taknrmányfeldolgozók, Három dij á 10 kor.
sőt a szükséges telkeket már megvette az
pek rajzok, fényképek s t b j ; a Székelfiily egy vagy elemi iskola tőszomszédságában. Ez tény. A
kisebb gépes, több gyár képviseletében.
r) 1 —2 éves nem hasas ÜHZÜk dijai:
Kalmár Zsigmond és Társa, Hódmező- Egy dij . . .
80 kor. más tekintetben jellemző tájékáról fényképfelvéte- számítás azonban igen rossz. Egy oly épületet,
vásárhely: összes gyártmáoyainak (rosták, Két dij a 60 kor.
120 „ lek, rajzok, metszetek, festmények.
melyre mindenkinek nagy szüksége van, nem
trieürök, magtisztítók stb), nagy kollekciójával. Három dij á 40 kor.
120 „
lehet a varos abba a részébe elhelyezni, mely
D
i
j
a
i
:
ElsA Magyar tejgazd. gépgyár r. t., Bu- Három dij á 30 kor.
90 „
a forgalomtól távol esik s a város kihalt rédapest: összes gyártmányaival.
120 kor. szét képezi. Egy pénzügyigazgatósági palota
Három dij á 20 kor.
60 „ Három első dij á 40 kor. .
Első Magyar Oazd. Gépgyár r. t., Bu- Három dij á 10 kor.
60
odahelyezése ellen-nem lehetne annyi érvet
30 „ Három második dij á 20 kor.
dapest : cséplógarniturák, B z a l m a p r é s s e l és kis
Három .harmadik díj á 10 kor.
. .
30
felhozni, mint most a postaépület elhelyezéséa) 4—8 éves hosas vag}- borjas tehenek
gépek.
Állami és kiállitási arany-, ezüst- és bronz- nél Ez feltétlenül központot, forgalmas helyet
dijai: 100, 80, 60, 40 és 30 korona.
Clayton és Schuttleworth, Budapest: Kiénnek. Kiállitási elismerő és díszoklevelek.
követel. A postát igénybe veszik naponként
b) 2—4 éves üszők dijai: 100, 80, 60, 40
sebb gépek nagy kollekciója. Még tizenegy
Az összes külön meg nem jelölt dijak: ál- többszörösen a közigazgatás minden ága, a
lami dijak.
nagyobb gyárral most folynak a tárgyalások. és 30 korona.
járásbíróság, a törvényszék, a honvéd zászló( j 1—2 éves üsző-borjuk dijai: 60, 40, 30,
Mátrai, Feik és Társa, Budapest: rapid
alj, az államépitészeti hivatal, a máv. osztály20 és 10 koroita, elismerő oklevelek.
kutak stb.
mérnökség stb., továbbá a kereskedők, iparoLipták és Juhász, Rozsnyó: kutak, fecsSzékely
társaságok
szövetsége.
sok, bankok, ügyvédek és mindeo ember. Ezek
III. Sertés alosztály.
kendők, szecskavágók stb.
A .Székely társaságok szövetsége" lapunk közül kiket találunk meg a városnak abban a
Geittner és Rau9ch, Budapest: állatteDijak: 70. 50, 40, 30 és 20 kor. Érmek
felelős szerkesztőjéhez, mint a helyi szé- részében ? Bizony édes keveset. Kihalt az a
nyésztési és tejgazdasági gépek, felszerelések Oklevelek.
kely társnság elnökéhez egy átíratott intézett gazdaság, kereskedelem és ipar, valamint a
és eszközök.
/V.
Juh
alosztály.
melyben jelzi, hogy a szövetség Ügyvezető forgalom szempontjából, melyet részben kieléGrUnzweig Samu, Budapest: Gazdasági
alelnöke László Gyula, folyó hó 19-én váro- gíteni épen a posta van hivatva. Még nem késő
Dijak:
70,
50,
40,
30
és
20
kororona.
Érés kertészeti eszközök.
sunkban lesz a .Székely Társaság* megalakí- az építési tervet megváltoztatni s ez által az
mek,
oklevelek.
Csőgór Károly, N.-Sármás: szóló-, gyUegyedül figyelembe vehető közérdeket, valamint
tása illetve felújítása céljából.
mölcs- és virágpermetezők.
a város érdekeit istápolni. A takarékossági
V. llaromű alosztály.
A tenni akaró, munkás férfiaink figyelmét elv
Tóth Lajos, Vác: szab. lámpatartókkal.
a telek megvásárlásánál nem l*het indok
a) A legjobb eredmeuynyel működésben levő ez uton is felhívjuk a 19-iki összejövetelre.
Magyar Benőid gyár r. t , Arad: Uj viily közérdekű épület létesítésénél. Igen
költető-gép tulajdonosa kapja az Erdélyi GazdaEgyébként az átirat szószerint igy hangzik: egy
lágítási szerkezetek.
közreható körülmény az is, hogy ZsöA szamosujvári székely gyűlésnek egyik fontos
Vorgang N., Pécs: acél háztartási és sági egylet „Szabó József* diját: 100 koronát.
b) Orpington-tyuk-törzaek dijai: 50, 30 és határozata az, bogy a székely társaságok mr- göd és Csiktaploca községeket a belügymikonyha eszközök.
niszter közigazgatásilag mihamarább Csíkszegában a Székelyföldön sietve megalakitandók redához csatolja. Hol lesz akkor a postaépület,
Konti Antal, Pécs: mezőgazd. gépek ré- 15 kor.
c) Magyar (esetleg kopasznyaka) törzsek 50, és működésbe hozandók.
aiére élesitók és egyéb fémáruk.
ha még főposta lesz is belőle? Horribilis
Frlihmond Gyula. Budapest: Gazdasági, 30 és 15 kor.
Erdély birtoklásáért céltudatos és elszánt messze. Ezzel a körülménnyel nem Bzámoltak
d) Emdeni lud törzsek: 50, 30 és 15 kor.
kerti- és háztartási kisebb gépek és eszközök.
harc
indult
meg.
Mindazáltal
azt
a
nemzeti
a telkek megvásárlásánál, melynél irányadó
e) Pekingi kacsák: 30, 20 és 15 kor.
Svéd szab. patkÓBzeggyár r. t. Vágujhcly:
tusát, amelyet a magyar társadalom egyre kellett volna legyen, hogy az épület a fő forÉrmek,
oklevelek.
gyártmányaiból kollekció.
szélesbUló rétegei önfeláldozással vívnak, a galmi útvonalon, szükség szem előtt tartásáÉs még igen számos kttlönféle gazd. mellegközvetlenebbül érdekelt székelység közöm- val helyezendő el. A város fejlődése mindenVI. Termény- és termékkiállítás.
lékágazati gépek, eszközök, anyagok stb.-t bebösen nézi.
esetre erre az irányra gravitál, mit figyelmen
Tárgyai: minden mezőgazdasági termény éa
mutató kisebb nagyobb gyári cég.
Pedig .mi vagyunk az utolsó generáció, kívül hagyni akkor, midőn minden vidéki vá•
termék; különösen kalászosan és magban, ipari és
mondotta az erdélyi részek egyik kiváló vezér- ros centralizál, a közreható számtalan fontos
Az állatosztály létszáma már az ezer gyári növények, kerti vetemények, gyógynövények, politikusi gróf Bethlen István, mely ezt a har- tényező mellőzésével nem lehet. Ez pedig
vetőmagvak,
kisebb
gazdasági
ágazati
produktukörttl jár. Nem jelentettek be azonban még
cot javunkra döntheti el s ha mi is elkésUnk, megtörtént.
eddig: kollekciókat, csoportos gulyabeli kiál- mok, feldolgozott termények. Tejgazdasági termé- Erdély elveszeti".
— Kinevezések A vallás- és közoklításokat sem magyar. Bem nyugati fajtákból, kek. Méhészet és termékei. Gazdasági ipari terméSajnosan tudjuk, hogy a Székelyföld po- tatásügyi miniszter Wendrinaky Antal, Dsokejóllehet ezen alosztály 850 korona összegű kek. Rokon termelési ágek produktumai.
litikai és társadalmi viszouyai általában nem bin Katalin és Vitos Berta okleveles tanítót,
(250, 160, 150, 100, 100, 100), dijakkal van
a) Kerti vetemények díjazására:
kedvezők. Ez azonban még sem lehet akadálya illetve tanítónőket a csikszentdomokosi állami
konorálva. A rendező bizottság ujabban (elszó150 kor. a hazafiúi kötelesség teljesítésének, amely fe- elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve talított egy néhány nagyobb magyar fajtát te- Három dlső dij á 50 kor.
Három második dij á 20 kor.
60 „ lül áll a helyi és az egyéni érdekeken. Mert nítónőkké nevezte ki.
nyésztő gazdát a részvételre.
ez a kérdés a létkérdés és halasztást immár
— Az igazságügyminiszter Szopos Gás•
Három harmadik á 10 kor..
30 „
nem tUr. Parancsolja mindnyájunknak a köl- pár kir. trvszki joggyakornokot az abrudbányai
A kiállítási tárgysorsjáték számára, meb) Egyéb gazdasági termények díjazására:
csönös megértést, az összetartást az egységes Márton Sándor kir. trvszéki joggyakornokot
lyen minden belépő jegy egy számmal játszik, Három első dy i 100 kor.
300 kor. erőnek és hatalomnak érvényesítését minden pedig » esikszentmártoni kir. járásbírósághoz
már eddig is számos értékes adomány érke- Hat második dij i 50 kor.
„ dologban, ami a magyar nemzet érdekével aljegyzőkké nevezte ki.
zett. Száz nyereménytárgy sorsoltatik ki össze- Tiz harmadik dij á 30 kor. . . . . 300
— Esküvő Puskás József szászrégeni
300 „ kapcsolatban áll.
sen. A főnyeremény egy tenyészbika lesz.
Megnőtt a nemzetiségek ereje. Negyven m. kir állatorvos folyó hó 15-én délelőtt veKiállitási elismerő és díszoklevelek. ÁUami
•
zette
oltárhoz Révész Gyula helybeli törvényesztendőn keresztül tétlenUI néztUk a szervek
és kiállitási arany-, ezüst- és bronzérmek.
Termény, konyhakerti- és gyUmölcs kolláncolatának kiépülését és kompakt egésszé hatósági állatorvos kedves és müveit leányát,
VII. Gyümölcs.
lekciók oly nagy számban vannak bejelentve,
foglalását Felelmesen nagyra nőttek, mialatt Ilonkát. A szép frigyhez gratulálunk.
Tárgyai: mindennemű gyümölcsök, frissen és mi egymás közt dulakodtunk és már elbizahogy azok elhelyezéséhez a legügyesebb be— Csikvánnegye igaaoló választosztás mellett I s még egy uj pavilion lesz Bzük- feldolgozott állapotban. Konzervek, ízek, aszal vá- kodottan éreztetik velUuk erejüket.
mánya folyó évi szeptember hó 23. éa 24-én
séges.
nyok, gyümölcsborok, pálinkák.
Nincs más eszköz ez áramlat elhatalma- folytatólagos ülést tart, melyen a legtöbb adót
sodásának megtörésére, mint hasonló szervez- fizető törvényhatósági bizottsági tagok 1908.
Dijai:
A nékely kiállítás osstályal óa dijai:
Három első dij á 50 kor.
150 kor. kedése és erótömöritése a magyar társada- évi névjegyzéke fog megállapittatni. Az utóbbi
1. Ló alosztály.
lomnak.
években gyakori volt a panasz, hogy a jogoHat második dţj á 20 kor .
120
a) Tenyészkanczák sikerült csikóval:
Ha ez sikerOl, miénk a győzelem. Mert sultság megléte mellett is egyesek a bejelenHat harmadik dij á 10 kor. . . . .
60
Egy első dij . . . .
160 kor.
Kiállítási elismerő és díszoklevele velek. ál- a magyar társadalom kulturailag ÓB gazdasá- tés elmulasztása miatt a névjegyzékekből kiKét második dij, á 80 kor. .
160 „ lami és kiállitási arany-, ezilst- és bornzérmek.
gilag ma fejlettebb, a magyar nép szellemi hagyattak' s ezért jogukat nem gyakorolhatták.
Két harmadik dij 50 és 40 kor.
90 „
fölénye nyilvánvaló cs ha ez összefog nagyobb Tekintettel azon körülményre, hogy az uj 1906.
VIII. Gazdasági ós háttartási gépkiállítás intelektuális erőt kell képviseljen, mint az el- évi névjegyzékbe felvett virilisek fognak a
b) Négy-éves kancza-csikók:
éa vásár.
lenség.
decemberi általános választásokba befolyni, a
Egy első dij
100 kor.
T á r g y a i : a) Mezőgazdasági gépek: Ekék,
Csak megértse mindenki, aki magyar és -névjegyzéknek Bzabályszerü és helyes összeKét második 60 és 60 kor. .
110
vetőgépek, boronák, hengerek; kapáló-, kaszáló- és hazafi ebben az országban.
állítása nagy fontossággal bir. A csíkszeredai
Két harmadik dij 40 és 30 kor.
70 " aratógépek; cséplőgépek, rosták, osztályozók; moKéljük mélyen tisztelt uraságodat, mél- és gyergyószentmiklósi kir. adóhivatalok a hitorok; takarmányprések; takarmányfeldolgozó gé- tóztassék ott a Székely Társaság megalakítá- teles adókimutatásokat már beküldötték az
c) Háromé-éves kancza-csikók:
pek; lóherefejtők; sulymérők; malomszerkezetek;
Egy «W <Uj
100 kor. létöntözési és talajjavítást, állattenyésztési, tejgaz- sára, vagy felújítására a kezdő lépéseket meg- igazoló választmánynak, melyek alapján a jotenni.
gosultság hivatalból fog megállapittatni. EsetKét második dij 60 és 50 kor.
110
dasági. szőlő ég borgazdasági, erdészeti, gyümölSzövetségünk Ügyvezető alelnöke László leges kiegészítéseket avagy észrevételeket,
Két harmadik d^ 30 és 20 kor. . .
70 " cséazeti, kertészeti, baromfitenzésztési, méhészéti,
Gyula ur folyó évi szeptember hó 19-én fel- ugy szinten az adónak kétszeres számitága
i ) Két-éves kaiicu-csikók:
selyemtenneléai, vadászati, halászati és más gaz- fogja keresni.
iránti jogosultságot szóval vagy írásban folyó
dasági
meUékágazati
gépek.
Jármüvek,
szállító
eszEgy «1*4
80 kor.
Méltóztassék a jelzett nap estélyére a hó 23-ig kell bejelenteni, hogy a megáUapiközök,
kocsik
stb.
Két második dij 60 és 40 kor.
90 „
Székely Társaság alakuló gyttlését összehívni. tásnál kellőlegfigyelembe vehető legyen.
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— Kántort kinevezés. Szépvlzre kántornak Sándor Zsigmond gyergyóremetei segédkántor neveztetett ki.
— Kljegyzések. Csíkszeredai Gáspár
Endre tápiószecsöi tanitó folyó évi szeptember
hó 14-én tartotta eljegyzését, Hajnód Ignáez
takarékpénztári könyvelő kedves leányával,
Bertuskával.
— Vécsey Gábor építési vállalkozó eljegyezte Keresztes Gyula kir. bir. végrehajtó
szeretetre méltó leányát, Matildkát
— Pál Dénes csik-szentmihályi jegyző
eljegy ezte Minier Albert és neje Szöresey Ka
rolina leányát Erzsikét.
— Meghivo. A vármegyei községi és
körjegyzők évi rendes közgyűlését, az egylet
elnöksége Csíkszeredában e hó 24-én, délelőtt
10 órára hivta össze, a vármegye kisebb tanácskozási termébi-n, ez uton is felhívjuk nz
érdeklődók figyelmét.
— Kossuth Lajos 105 ik évfordulójának megflnneplese (Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Kossuth Lnjos asztaltár
saBág, a következő felhívást adta ki: Polgártársak I Székely Testvérek! Ezelőtt 105 esztendővel Monoic egéről egy csillag szált a
földre. A legszebb, a legragyogóbb csillag. A
szabadság csillaga I Magszületett Kossuth Lajos I Kossuth Kajos: az Elet, az Ut, az Igazság I A szabadságuak élete, a függetlenségnek ulja, a magyar nemzetnek igazsága Az
a szent, dönthetetlen igazság, hogy jogunk
vun felépíteni a szabadság, független Magyarország templomát. Ha lehet a békés munkának verejtékével szenteljük meg az építésnek
vakolatát, de ha kell, a harcnak vérével is.
Ha száz poklon is kell állal törnünk, ha vér
tengeren kell átgázolnunk, de ugy is eljutunk
uz igérelföldjére, a Kossuth országba: a szabad, független Magyarországba! Kossuth uak
születései megünnepeljük I A születés 105 ik
évfordulóján l'J07. szeptember 19-én oste '/,8
órakor a városi vendéglő nagytermében díszközgyűlést tartuuk a következő műsorral : 1.
Énekel a dalárda. 2. Megnyitó beszédet tart
Kóréh Endre, a Kossut Lajos-asztaltaltársaság
alelnöke. 3. Onnepi beszedet tnuiul dr. NagyGyörgy országgyűlési képviselő, a Kossuth
Lajos-asztaltársaság diszelnöke. 4. A zenekar
játéka. 5. Alkalmi óda. Irta: dr. Nagy György
országgyűlési képviselő. Szavalja Osia Pál ti
Zene. 7. Záróbeszédet mond Végh Emire főgimnáziumi tanár. 8. Énekel az ev. ref. egyházi dalárda.
,.Uit várunk még mindig az Üzenetre,
Hogy elfogyott a Kossuth regimentje ?
Uiru várunk még? Miért nem megyünk?
Vagy szolgaság nem (áj már nekQnk! ?
Nem az Kossuthnak igiiz katonája,
Ki mennr, csak az Qzeuctot várja,
A mig csak mennénk, de nem indulunk,
Az ígéret földjére nem jutunk V
(Nagy György.)

Jertek az ünnepre. Erősítsük elhatározásunkat I mindnyájunknak ott kell lenni I
— As irodalmi dalestély. Az utóbbi
években Csikgzeredu váró- a minden rendű
és rangú művészek és iiüvésznők hazája de
mondhatjuk menhelye volt. Aki az utcákon a
kiragasztott plakátokat figyelemmel kisérte,
meggyőződhetett arról, hogy a tavasz óta alig
telt el hét, a melyen vagy a „Vigadő'-ban
vagy aKossuth"-ban tartamié művész (?) estély, mozgófénykép, cabaret stbi ne lett volna
hirdetve. Hogy azután ezek az estélyek menynyiben feleltek meg a legelemibb követelményeknek arról most csupán annyit írunk, hogy
a legutolsó az úgynevezett „Tréfás irodalmi
dalestélyt" az elBÓ alkalommal 17 jelenlevő
mellett tartották, illetve halasztották el szeptember 14re. 14-re azonban sikerült Kovács
Lauránnk és Aranyossy Annuskának a inübarátok Begttségével a „Kossuth'-ba közönséget
varázsolni. Az előadásról keveset írhatunk.
Negyedórás szűuetek között hallottunk két
éneket egy szavalatot és valami tréfás definíciókat a szerelemről. Ennyi volt az egész.
Előadás után általános volt az a vélemény
hogy nem két koronát hanem két piculát sem
ért az előadás. Most pedig a minket felkereső
nyaraló művészeknek, még pedig leginkább
a fővárosi művészeknek azt ajánljuk, bogy
Csíkszereda helyett Mucsát válasszák jövőre
szereplésük helyéül.
— Valosagos tolongás uralkodik a pécsi
iparkiállitás .Alexin" pavillonja elótt. Az ott
sütött .Alexin' pecsenyék és „Alexin* Sütemények annyira kedveltté váltak, hogy a közönség kielégítésére a pavillont kibővíteni voltak kénytelenek.
Sz. 1679—907.
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Pályázati hirdetmény.
Alólirott község elöljárósága, a lemondás folytáu megüresedett közaégi
b a b a i állásra pályázatot hirdet s felhívja mindazokat, kik ezen 80 korona
évi fizetéssel javadalmazott bábái állást
elnyerni óhajtják, pályázati kérésüket
szeptember hó 26-ig az elöljárósághoz
adják be.
Választás 26-án d. u. 3 órakor lesz.
Minden egyes szQlés után 2 korona
díj szedhető.
A község elöljárósága:
Qy.-Remete, 1907. szeptember 5

FUzwy Gyula,

Porlik Antal,

k.-jegyzö.

biró.

Szám 9548 -907. tlkvl.

L A P O K

3 . szám.

1 - 3 346—907. vhtó. sz.

tatók követelése erejéig is, amennyiben azok
kielégítési jogot nyertek volna, a végrehajtást
Árverési hirdetmény.
Hirdetmény.
szenvedett üzleti helyiségében leendő megtarCsikszentdomokos község telekkönyvi birAlulírott bírósági végrehajtó-az 1881. tása határidőül 1901 évi szeptember hó 23-ik
tokszabályozás következtében átalakíttatott és évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ceen- napjának délutáni i órája kitűzetik, amikor
ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, nel közhírré teszi, hogy a csikszentniártoni a bíróilag lefoglalt ingók és pedig: 2 ló, 1
amelyekre az 1886 XXIX, az 1889. XXXVIII, kir. járásbíróságnak 1907. évi Fii. 39/2. számú kocsi, 4 bízott sertés és boltiárucikkek a legés az 1891. XVII. t.-cikkeik tényleges birto- végzése következtében dr. Nagy Jenő ügyvéd többet ígérőnek készpénzfizetés mellet, szükség
kos tulajdonjogainak bejegyzését rendelik, az által képviselt Száva Márton kereskedő kászon- esetén hecsáron alul is elfognak adatni.
1892. évi XXIX t.-cikkhen szabályozott eljá- altizi lakós javára odavaló Gaál Sándor és
Kelhivatnak mindazok, kik az elárvererás a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbí- neje" Tompos Karolina ellen 407 kor. 45 fill. zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kötésével kapcsolatosan logauatosittatolt
s jár. erejéig 1907. évi julius hó lá-én foga- vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartaKz azzal a felhívással tétetik közzé, liogy natosított kielégítési végrehajtás utjáu lefog- nak, amennyiben részükre a foglalás korábban
mindazok, kik az 1886. XXIX t.-c. 15. és 17. lalt és 847 kor. becsült következő ingóságok eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy§-ai alapjain ideértve e §-oknak az 1889. u. m.: házibutorok, varrógép, tehén Btb. nyil- zőkönyvből ki nein tűnik, bogy elsőbbségi jeXXXVIII. t.-c. 5. és 6 jj-aiban és az 1891. XVI. vános árverésen eludatnak.
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kit.-c. 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit
Mely árverésnek a csikszeiitinártoni kir. küldöttnél írásban beadni, vagy p-dig szóval
és valamint az 1889. XXXVIII, t.-c." § » és járásbíróság 1907-ik évi V. 32?! 1. számú vég- bejelenteni el ne mulasszák, mert különben csak
az 1891. XVI. t-.c. 15. § a b) pontja alapján zése folytán Kászonnltiz községben végre- a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
eszközölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX. hajtást szenvedők lakásán leendő eszközlésére
Csíkszereda, 1907. szeptember hó 7-én.
t.-c. 22. §-ai alapján történt törlések érvényte- 1007. évi szeptember hó 23-ik napjának
Molnár Sándor.
lenségét kiutalhatják, e végből törlési kerese- délutáni 3 órája batáridőül kitűzetik és
kir. bír. végrehajtó.
tüket hat hónap alatt, vagyis 1907. évi októ- ahhoz a venni szándékozók ezennel oly m'gber hó 1-től az 1908 évi márczius hó 31 -ik jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett iuSz. 940—907.
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napjáig bezárólag e telekkönyvi hatósághoz góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c
nyújtsák b \ mert nz ezen meg nem ho.-sza- 107. és 108. §-ai éri elmében készpénzfizetés
Árlejtési
hirdetmény.
bitható záros határidő eltelte után indított mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
Kilyénfalva község elöljárósága a
törlé9Í kereszt annak a harmadik személynek, becsáron alul is el fognak adatni.
aki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett
Amennyiben nz elárverezendő ingóságokat plehániális telken emelendő gazdasági
hátrányára nem szolgálhat, hogy mintlazok, mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki- épület munkáinak biztosítására árlejtést
akik az 1886. XXIX. t.-c. 16. éB 18. §-ainnk elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az hirdet.
e etében ideértve az utóbbi §-nak az 1889. 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
Az árlejtés megtartásának határXXXVIII. t.-c. 5. és ü §-aiban foglalt kiegészí- javára is elrendeltetik.
téseit és u tényleges birtokos tulajdonjogának
Csikszentmárton, 1907. szeptember hó idejéül folyó évi szeptember hó 23-nak
bejegyzése ellenében ellentmondással élni ki- 10-ik uapján.
Ambrus Lajos, d. e. 9 órája tűzetik ki Kilyénfalva
válnak, írisbuli ellentmondásaikat hat hónap
kir. bir. végreliujió.
községházához.
alatt, vagyis 1007. évi október hó 1 tői,
Kikiáltási ár 6253 korona 44 fillér,
7987-1907.
tlkvi.
1008. evi marozius 31-ik napjáig bezáró2-3
uzaz öiezerkét8zázőtvenhároni korona
lag e telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert
Hirdetmény.
-14 fillér Bánatpénz ennek 100/°-n.
ezen meg ne:n hosszabitliató záros határidő
letelte után clleiitaMiidásuk többé ügyelőmbe
A m. kir. igazságügyminiszter 1906 é\i
Az árlejtés megkezdése előtt kellő
nem fognak vétetni, liogy mindazok, akik a julius hó 6-án 14114—906. I. M. 1. sz. a. el- bánatpénzzel fölszerelt zárt írásbeli ajántelekkönyv átal ikitasa tárgyában telt—intézke- rendelte, hogy a csikszentmártoui kir. járás- latok is elfogadtatnak.
dések által, nem különben azok, akik az I. és bíróság mint telekkönyvi hatósághoz tartozó
Távirati uton, avagy elkésetten ér2 pontban körülirt cseleken kívül az 1892. Csikszeutgyörgy község telekjegyzökönyveibo
XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az ennek folya- felvett mindazon ingatlanokra nézve, melyekre kezett, úgyszintén ulóujánlatok figyemán történt bejegyzések által előbb nyert uz 1886 XXIX. t.-c., nz 1889. XXXVIII, t -c. lembe uem vétetnek.
nyilványkönyvi jogaikat bármely arányban és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birtoKözelebbi feltételek, valamint a tersértve érzik ideértve a/okat is. akik a tulaj- kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az
donjog arányának az 1889. XXXVIII, t-c. 16 1892. XXIX. t.-cikkben szabály ozott eljárás és vezet és költségvetés a községi elöljj-a alapján történt bejegyzés t sérelmesnek ezz"l kapcsolatban a telekjegyzókönyvi bejegy- járóságnál megtekinthetők.
találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó zések helyesbítése fogauatosittassék.
Tájékozásul megjegyezzük, hogy
kérvényeiket a telekkönyvi hatósághoz hat hóE célból a helyszíni eljárás a nevezeti az épület folyó évi november hó végéig
nap alatt, vagyis 1007 évi oktobar 31 töl 'községben, 1007. évi október hó 15-ón fog teljesen készen számhaadandó.
1008. mározius 31 ig, bezárólag nyújtsák kezdődni.
Községi e l ö l j á r ó s á g :
be, mert ezen illegnem hosszatiitliató záros
Ennélfogva felhivatnak:
batáridő elmulta után az átalakításkor közbe1. miudazok, kik a telek-jegyzőkönyvekKilyénfulva,
1907. szeptember 2-án.
jött téves bevezetésből származó bárminemű ben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt,
igényeket jóhirnevii h.irra idik s/"m ilyek irá- előterjesztést kivannak tenni, hogy a telekkönyvi Csaté József,
Balázs Ferencz;
nyában többé nem érvényesíthetik, az emiitett hatóság kiküldöttje elótt A kitűzött határnapon
jegyző.
biró.
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg
utján és csak ez időközben nyilványkönyvi és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat IUU
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak tassák fel;
sérelme nélkül támadhatják meg.
2 mindazok, akik valamely ingatlanhoz
kosztos gyermekek, jó házEgyúttal figyelmeztetnek azo'; a felek, tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebeakik a hitelesítő bizottságnak eredeti okirato- lezésre alkalmas okirataik nincsenek, liogy az
ból, felvétetnek figyelmes
kat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egy- átírásra az 1886. XXIX. t. c. lü—18, és az
ellátással nz O r o s z l á n
szersmind egyszerű másolatokat is csatoltak 1889 XXXVIII. t.-c. 5, 6, 7. és 9. §. értelgyógyszertárban.
mében
szükséges
allatokat
megszerezni
iparvagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az ere— Brassó, Kupu-utca. —
detieket a telekkönyvi hatóságiul átvehetik. kodjanxk és azokkal igényeiket a kiküldött
elótt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az
A kir. törvényszék mint tlkvi
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás
hatóság.
Csíkszereda, 1907. évi szeptember hó létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el
G ikán.
Geczö Bela, és a tulajdonjog bekebelezésre engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az uton
kir. tvszékl bíró.
nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték
elengedési kedvezménytől is elesnek; és
MEGHÍVÓ
3. azok, kiknek javára tényleg már megA Székely Népbank Részvénytársaságnak szűnt követelésekre vonatkozó zálogjog vagy
1007. évi október hó 6 án d. e.
megszűnt egyéb jog van nyilvánköiiyvileg be0 órakor, Cslkszentmártonban,
jegyezve, úgyszintén nz ily bejegyzésekkel
as intézet helyisegében tartandó
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogv a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy
K Ö Z G Y Ű L É S É R E . törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a
TÁRGYSOROZAT:
FOZESRE ŞUTESRE
1. Az igazgatóság és ügyész megbízatása bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
K I R A N TTAS
Á S HH O Z
A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság:
lejárván, uj igazgatóság és ügyész választass.
Csikszeutmárton, 1907. szeptember 4-én.
2 Indítványok.
Oözsy Péter, kir. albiró.
Az igazgatóság.
PflDCltDEK) R I Â g ggOCQCflM
KÖNNYŰ EMESZTIIETÖSÉ6E&RT
Sz. 510-907.
V Í 3 E L A.P.A.e i
ORVOSILAG A J Á N L V A
Árverési hirdetmény.
CSAK C VEDJEGYGYEL
Alulírott kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a nágyváradi városi
kir. járásbíróságnak 1906. évi Sp. II. 1296/7.
SZÉKELYHIDY SÁNDOR
sz végzése folytán dr. Szántó Samu csiksze
•M-é» fért-divat fliletébenCsIksrsradán. redai ügyvéd által képviselt Kulánder és t.
utódai nagyváradi c.zég végrehajtató részére
Van szerencséin a mélyen tisztelt
ELLÁTOTT CSOMAGOT
Dájbukát B. czég gyimesbükki lakós végrehajközönség bect*es tudomaaára hozni,
tást szenvedő ellen 500 kor követelés s jár.
ÜFOGADJUNH ELÜ
mlszeriut fialetemet Csíkszeredáerejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folyban feloaslatom és azt egy nagyobb
tán alperestói lefoglalt és 3070 kor. becsült invárosba helyezem át, mlert is a jelenleg raktáron levő Öaaiea ároigóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1907.
mot gyári áron alul árusítom el,
évi V. 114/4. sz. végzésével a további eljárás
valamint Qzletí Összes berendezéelrendeltetvén, annak uz alap- és felülfoglalseimet, u. m.: aoytelin világítást

BRASSÓBAN

ALEXIN

és álványokat a lehető legolctób— =
ban eladom
— =
A nagyérdem0 közönség szíves és
számos látogatását kérve, az eddigi pártfogásukért pedig köszönetet
mondva, vagyok kiváló tisztelettel

SZÉKELYHIDY SÁNDOR
Csíkszereda, Apafi Mihály-utca 198. sz.
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V^OELADASI

VAPHATOíniNDEN FŰSZER
n—:KEflESKEDÉSBEN

Hazai gyártmányú különlegességek
valamint valódi angol, skót stb.

G y a p j ú szövetek.
Legnagyobb választék, üü! Minták azonnal bérmentve.

IiISGflP JÓZSEF
posztóraktára

BRASSÓBAN.
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A hatalom és ártatlanság keverékei az

Bnloivásárlók saját érdekükben cselekednek. ha e«»v látogatást tesznek * * * *

A l i A I I T Â & Î f i l I E Í K , . . űílk«i.8eííl
A h S A S l T M i T T m m & h M S Z A P P A N á s a 1 k e i . - fii,
•ltS<4
HŐÍ<ÖTJPOK £ z a 1 k « s . m í i L
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugonnaj Vilma budapesti orvos
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomítására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
tündér varázs erejevei hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
és ifjú bájt kölcsönöznek az arcnak.
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nö
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csnk
harmat finomságotés ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
szél és nap ellen is a leghuthatósabban megvédik. A krém és szappan
egyforma jóhatásu, a hölgypor peí'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
felismerhetetlen. 2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a késiitó:

FOGOLYÁN ENDRE
NACy BUTORRAKTÁRÁBAN

S E P S I-S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N .
Állandó raktar mindennemű ú'vatos bútorokban.
Kiilöiilegessógok háromszéki

biitorkészitinóiiyckben.

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

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Csíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t a r a k b a n , valamint
P e l s e t e "VI1 m o s l l l a t s z e r - r a l r t á r á b a n .
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR I
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.

lii-lvi-si-n alkalmazva. minIr^olrsnltl» l'nszlnrsavas mii% munkákkal .'s árajánlat-

Betét állomáuy
egy milllá korona.
Értékpapír készlet
350 000 kornna.
Tartalékalap
85 000 korona.
Alaptőke .
200.000 korona.
K e g l a k a r l U l t t ő k é k blzl«M r l b r l y e z é n r .
W
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5—6°/»-os féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkill.
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konveriál.
Előlegeket nyqjt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

t^v^arke

KALMÁR VILMOS,

""vrnym-k If^jiililt T-s
trágyája. Kívánatra s/.akt ; ( 1 i^j^.s.r» szul-ál

1

BUDAPEST,

VI., Andrássy-ut 49. szám.

a> 20

a Thomasphoephatfabriken G. m. b. H., Berlin, magyarországi veeérképviselöje.
Óvakodjunk a hamisításoktól és Ügyeljünk a védjegyre!
: Minden Esák óloroeárral és tartalomjeleéesel van ellátva.

I
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Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete,
Jelzálogkölcsönöket nyújt iíiH.) koronától kezilóib'leg fél évi töketörlesztést és
kamatot magában foglal» részletfizetések ellenében 10-tól 05 évig terjedő idóre
4' >° „ alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a l e g g y o r s a b b a n folyósít.
L e s z á m í t o l hat hónapii; terjedő v á l t ó k a t legolcsóbb kamat mellett.
Takarekbeteteket
nyitói-napig 4",Vkal kamatoztat es azokat rendszerint
felmondás llelkiil fizeti vissza.

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

Uj persely-betét rendszer.

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
F o l y ó s z á m l á i hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és p é n z v á l t ó üzlet minden

nyitva vauuak.

'•JÓ-ÍZ

TN0MASSALAK LISZT
CSILLAG VÉDJEGYGYEL

ALAPÍTTATOTT 1883 BAN.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A

elad a legmeltányosabb áron

ágával, u. in.: vásárol és

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.
Képkeretek

nagy

E l a d sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az elsó részlet lefizetése
utáu a nyeremény már a vevőt illeti.)

választéka!

Szelvény beváltás.
^
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ssives

ü g y e i m é b e !
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A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagy választékú képkereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

EC ÉSZ

ÉPÜLETEKNEK

ÜVEGEZÉSÉT,

bármily fajta és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
M
megteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebba
nél szebb és minden K É P K E R E T E K E T mil ' lótt ili!t mi,í!lltt
J. | igényeket kielégítő
készittelné, amit olcson és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlom kükUllóinenti boraimat és
o.
likőreimet, a legfinomabb teát és tearumot, amiket szintén szolid
M
árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből. = ----=—a
Teljes tisztelettel:
o>>
18-28
Özv. KARI)A LAJOSXft.
Ml
a
Mindenki, aki nálam legalább busz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három koronát kell Hzetnl a passa-portuért.

Olcsó és p o n t o s

a
s

o

l'talvánvok és hitellevelek bel- és külföldre.
2.") -ö2
Ml vállal töisd-ii m e g b í z á s o k a t és á t u t a l á s o k a t bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legréj>ibh és legnagyobb „ T r i e s ' t i altalános b i z t o s í t ó t á r s a s á g o t " és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
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Van szerencséin a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját, telkemen
(Vasut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és
külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok
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kiszolgálás!

S Í R E M L É K E K E T ÉS BUT0Rmárványlapokat. — Továbbá raktáron
tartok: Gránit, S> enit, Labrudor ós Andesyt
kemény közetll síremlékeket, amelyek
kaphatok 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbhun szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzáiu fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.

Tisztelettel: MGY JÓZSEF ¥ £ E i í i S 2 S \

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem

98-

Kapu-utca 15.

határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
Nyoaatott Mavnboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1807

• r o d a : Kapu-ulcii 15.

