Cskszereda. 1907. szeptember

XIX. évfolyam.

.

3 . szám.

CSIKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S i v o b o d a J ó i a e f könyv- éa papirkereikediae,
hová a lap szellemi részét illető minden közternéuy,
valamint Hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
Megjelenik minden a zer dan.

^ELELŐS SZERKESZTŐ:

FŐMUNKATÁRS:

COYVÉD.

ÜGYVÉD.

adata. Ez>z első és főcél, mert mindig igaz
volt, s az is fog maradui, hogy csak az az
ország juthat irigylendő sorsra, melynek népét
előbb vallásossá, s csak azutan teszik gazdaggá. Csak vnllásos lelkülettel képes a nép
a humánus sociális intézmények gyümölcseit
rossz hajlamai és indulatai leküzdése árún e'óinei.etelere használni.
Kéz a kézbe! Sziv a szívbe! Hit a lélekbe ! C.-ak igy közeledhetünk a haza oltárához esküt tenni népünk boldogitisára. A"....

elnöknek, dr. l'jfalusi Jenőt alelnöknek, dr. Kovács
Józsefet pénztárnoknak és Botár Bélát titkárnak
egyhangúlag megválasztotta.
A közgyűlés elhatározta, hogy alapszabályokat létesít a társaságba bevonja az egész vármegyét, minden kedden az l'ri C'asiuo külön helyiségében összejövetelt tait. mikor minden tag 20 fillér
jelenléti dijat fizet.
Az L'ri C'asiuo helyiségét, mint a közérdekű
célnak legjobban megfelelőt, Gyalókay Sándor a
Casino elnöke engedte át. melyért a közgyűlés köszönetet szavazott.
1'gy szintén köszönetet szavazott László
Gyula ügyvezető alelnöknek fáradozásaiért és magvas beszédéért.
Ezután Kiss Ernő tett egy pár igeu életrevaló indítványt a magyni ipar. a in. kir. loldmivesiskola és a tanítóképző növendékeinek nevelése érdekében, lelterjesztést ajánlva a toldmivelésiigyi miniszterhez és az erdélyi püspökhöz.
Igen egészséges eszme volt azon további iuditványa ís, hogy Csiktaploca és Csikvái-dotfalva
községek rendeztessenek he a szerényebb igényű
középosztály részére nyári pihenőhelyül, melynek
keresztül viteléle n kezdő lépések megtétele elhatároztatott.
A gyűlés László Gyula lelkes éljenzése között ért véget. A társaság megalakulván, abba mindenki beléphet s reméljük, bog}* a közös cél lelkes
követőkre log találni s a társaság nem lesz néhai.

SlőfiBetóal ár: Egész évre 8 kor. (KolfSldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Egyes lap ára 30 fill. Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetési diiak elére fizetendők.
Nyílttéri otikkek sorönklnt 40 flU.-ért közöltetnek.
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Társadalmi ábrándozás.

A közművelődés külöuféle társulatainak
gyűlései keserűen jajdulnak i'el a uép erkölcsi
es anyagi sorvadása miatt. A mindeunapi életbőlfölsorolt eseményekkel kétségen kivill helyezik, bog}' följajdulásuk jogos, sőt egy be
következő .abominatio desolutiouis* iránti aggodalmuk is ulapos. Igyekeznek is a nemes
erkölcsi társulatok a romlás terjedésének védbástyákat emelni; csakhogy e bástyáknak
nincs alapjuk. A hitelszövetkezetek, fogyasztási szövetkezetek, gazdakörök, székelytar*aságok, ifjúsági egyesületek stb. mitul igen
Üdvös intézmények s a uép auyugi érdekeit
A szamosujvári Székely Társaság legutóbb
szolgálják; de az erkölcsi romlást, uz olcsóbb tnrtott közgyűlésén elhatározta, hogy a Székely
élvezetnyujtas uiiatt, tahin képtelenek meg- Társaságok Szövetségének mielőbbi megvalósítása
akadalyozui.
érdekében erélyes ukciót indít. Cz eszme megvalóAz ember gondolataiuak, érzelmeinek, sítása érdekében László Gyula. a marosvásárhelyi
iudulutainak, hajlamainak s tetteinek forrása Székely Társaság ügyvezető alelnöke s a székelya lelek. Hogy uépüuk helyesen goudclkuzzek, kérdés kiváló ismerője levelet intézett lapunk fenemesen erezzeu, rossz indulatait le tudja lelős szerkesztőjéhez, dr. Fejér Antulhoz, hogy a
győzni, bujlaiuainak képes legyen parancsolui társaság megalakulását előkészítse. O maga pedig
s igy élteiben erkölcsi keresztény, legyen: folyó hó 19-én érkezett városunkba, hogy 11 már
ahhoz a lelkét kell kikepezni. — Éa hogyan előre publikált nlaknló közgyűlésen személyesen
lehet a nép lelkét kiképezni V Klóré hallum a vegyen részt s a társaság célját s az alakulás mókicsinylő feleletet: Hát a huszadik században dozatait ismertesse.
még ez is kérdés tárgyát képezi ? TermészeAz alakuló közgyűlés folyó hó 19-én délután
tes dolog, hogy a papok és tanitók köteles- 0 órakor az Uri Casino termeiben tartatott meg.
sége a nép lelkének kiképzése. Ez igaz! De inel>re számos érdeklődő jelent meg. A közgyűlést
az is igaz, hogy a pap és tauitó muukája dr. Fejér Antal nyitotta meg. kir mintáz 1900-ban
meddő inarad, ha a tarsadalom egyedei a ma- megalakult Székely Társaság alelnökét kérte lel
guk hatáskörében a szószékek prédikációit s László Gyula a közg)ütés összehívására. E társaaz iskolák tanításait nem visszhangozzák. — ság azonban ma már nem létezik, elnöke Molnár
Egyszerű dolog a bebizonyítása. Az iskolában József elhalt, miért is sürgős szüksége mutatko^rra tauilják a gyermeket, hogy imatlkozni zott annak, hogy az erdélyi magyarság megmentése
keli, s meddig él e tanítással? — míg haza- érdekében uj életképes társaság alakittassék.
megy. És miért csak addig? Azért, mert ottEnnek célját és szükségét László Gyula nagyhon nem imádkoznak. — Arra tanítják a gyer- hatása és tartalmas beszédben lejtelte ki. Minden
meket az iskolaban, liogy pénteken husi enni szava elárulta a közvetlen, személyes tapasztalanem szabad; s ha véletlenül u# u_nap, melyen tokon .alapuló tájékozottságot az erdélyi viszonyoktanítják,,péntek: meddig fog rajtă u tanítás? ról, melyeket évek óta legapróbb részleteiben figyeDélig. És miért? Mert otthon nem böjtölnek. lemmel kísér. Felhivta a közgyűlés figyelmét gróf
— Arra tanítják a gyermeket az iskolában, hogy Bethlen István Erdély legkiválóbb vezérpolitikusávasár- és ünnepnap templomba kell menni. És nak azon a szamosujvári székely gyűlésen tett kiismét meddig visszhangozna lelke e, tanítást? jelentésére, hogy a jelen generáció az, mely még
Csuk a legközelebbi vasárnapig. És miért? Erdélyt a magyarságnak megmentheti, ha cz sem
Mert a szülők nem járnak templomba. — És áll harcba, akkor Erdély végkép elveszett. Mióta
ha a lélek képzés mozzanat: it mind elsorol- Wesselényi báró 1840-ben felhivta a közfigyelmet
nám, mindannyian az emiitett kaptafákra ke- a nemzetiségek tolyton növekedő erejére s célturülnének. Ami viszony van e tekintetben az datos működésére, azóta a mind inkább tértloglaló
iskola és szülői ház között, vagy világosabban: nemzetiségek ellensúlyozására mi sein történt. S legaz iskolás gyermek és a szülők között, épp szomorúbb az állapot ép' Erdélyben, hol az oláhság
az a viszony van a templomba járó nép és a bámulatosan szervezett társadalmával szemben a
müveit társadalom közt.
magyarság most is szétszórva, összetartás és ejşyetA nép elmegy vasár- és ünnepnap, a értés nélkül torzsalkodik egymással, elősegítve eltemplomba, s ha ott a müveit társadalom alak- lenségeink törekvéseit. Pedig a magyarság szervejait nagy ritkán vagy soha sem látja, meddig zése oly sürgős létkérdés s egyszersinint hazafias
fogja ó ezt kötelességének tartani? Nem so- kötelesség, mely nélkül rohamosan elveszítjük az
káig. És mi lesz akkor, mikor a nép zöme ezeréves földet és nemzeti karaktert.
nem fog templomba járni 1 . . . És ki lesz nz
A magyar földre rávetette magát az oláhság
akkori szomorú helyzetnek az oka?!
hatalmas pénzintézeteivel, melyek tisztán nemzetiA nép elvégzi legalább egy évben egy- ségi érdekeiket szolgálják. A cél a fold megszerszer a szent gyónást; de ha látja, hogy elöl- zése s e végett tekintélyes apparatus van műköjárói s az előtte tekintélyes alakok nem te- désbe hozva.
szik, meddig fogja ó hinni, hogy e nélkül nem
Nagy snlyt. fektetnek a oépnevelésre s itt
üdvözülhet? És mi lesz akkor, mikor a nép azok az adatok, miket László Gyula telhozott, szozöme nem fog gyónni ? . . . Ki lesz az akkori morúan bizonyítják tétlenségünket és hiltramarasiralmas helyzetnek az oka?
dottságunkat. Fegyelem a népnevelésben és társaA lelki képzés többi mozzanatait fölös- dalomban, céltndatos önképzés és törekvés azok,
legesnek tartom elsorolni, mert e kettő ön- miket nekünk első sorban az- olábságtól kellene
magában foglalja B amúgy is kettőnek sorsára eltanulnunk.
A túlhajtott nemzetiségi Áramlatok meggátjutna mindannyi
Hallottam ezen érvekkel szemben in- 1ás ára eszközeink megvannak. Egészséges nemzeti
telligens ruhában járó egyéntől azt az ellen- közszellem, a társadalmi munka s annak szerveérvet, bogy ő a pappal haragban van, ő a zettsége, a nagyobb intellektuális erő, mely maga
pappal nem szinpatizál stb. Ezzel szemben egy nagy hatalom, mind oly tényezők, melyek összmost azt mondom, amit minden józan eszű hangba és tevékeny működésbe hozva Erilélyt megember kell hogy mondjon: „Agyficzamodas, mentik a magyar hazának. Ebbeli törekvéseiuket
progressiva bilaterális" kell oda, hogy valaki támogatja továbbá a mindenkori államhatalom sea papért s ne Istenért és lelkéért teljesítse gítsége, mi félelmetes kapcsokkal nehezedik az
államellenes eszmékkel dolgozó nemzetiségekre.
vallási kötelességeit és fordítva.
£ közbevetett mondat nem zavarja meg
A nagyhatású beszéd elhangzása után felhivta
a felsorolt viszonyokból önként fakadó igaz- László Gyula a közgyűlést, hogy _a közös cél érságot, bogy a nép lelki kiképzésének nagy dekében a Székely Társaságot Csíkszereda központmunkája az iskola és család, a szószék és tal alakítsa meg. A közgyűlés Kies Ernő indítványa
társadalom harmonikus munkálkodásának fel- után a társaságot megalakította, dr. Balló Istvánt

A Székely Társaság; wlaknlása.

A közgyűlés ezután megejtette a titkos
választást, hogy a megüresedett helyeket betöltse. Egyesek elhalasztani akarták a szept
15-iki közgyűlésről a választást s ily irányban
indítvány is tétetett; de a lemondott igazgatósági tagok befolyása folytán a halasztó indítvány elvettetett s .1 lemondottak maguk
tettek meg mindent, hogy helyük nyomban
betöltessék. A közgyűlésen szerepelt 122 szavazat; nem meglepő, de mindenesetre sokat
mondó körülmény, hogy a titkos szavazásnál
inind a 122 szavazat Kállay Ubul főispánra
esett az elnöki állást illetőleg, vagyis titkosan egyhangúlag választatott meg elnöknek.
Alelnöknek báró Bánti Albert; igazgatósági
tagoknak Adler Alfréd és Aronsohn Henrik
választattak meg.
Ez a tusnádfürdői titkos és egyhangú
elnöki választás legfényesebb bizonyítéka, hogy
sem a birtokosokat, sem a volt igazgatóságot
más elv uem vezette, mint az osztatlan közhecsülés uz uj elnök Bzemélye iránt s azon
megfontolt helyes számítás, mely a lemondásoknál is szerepet játszott, hogy hely engedtessék a vármegye jelenlegi vezetőjének, közbecsült főispánjának, kitől remélik, bogy befolyásával oda fog hatni, hogy a 2—3 év óta
nyomasztóvá vált brasBÓi általános nyugdijintézeti kölcsön konvertáltassák a vármegye
által, mely kölcsön a szövetkezet által vétetett fel, hogy Tusnádfürdő modern fürdővé
tétessék, H gyógycsarnok, a két fürdő felépítése által. Sajnos, hogy a felvett 320,000 koTusnádfürdőrol.
rona kölcsön hétszázalékos kamata oly terhes,
Tusnádfürdő igazgatóságában, amint ezt a hogy a jövedelem nem fedezi azt
Szükségesnek tartottam ennyit, mint nem
Csiki Lapok egyik száma, — mely a közgyűlési
meghívót közzétette, — előre jelezte, a folyó „mesét" közölni Tusnádfürdőrol, — ki ezen
15 én megtartott közgyűlésen változás állott be. dolgokat nem .hallomásból' tudja, — hogy.a
Tusnádfürdő igazgatóságában beállott változás
Az igazgatóságnak négy tagja, uévszerint okairól a t. közönség helyesen informáltassék.
Mikó Bálint eluök. Vájna István alelnök, dr.
Künle Tivadar és Vájna Miklós ig. tagok lemondottak B ezen tagok helye töltetett be n
szeptember 15-iki közgyűlésen.
Az igazgatóságnak nem mondott azonban Hirek a székelykiállitásról.
le három tagja: gróf Lázár István, dr. Csiszér
A székelykiállitás
anyaga már teljes
Miklós és Bogdán Kmil.
mértékbeu együtt lévén, illetve a bejentések
A lemondás előzménye az, liogy a nyár számhavétetvén, oly impozáns és Bzép kiállífolyamán Lassgallner Ödön igazgató súlyos tásra vau kilátás,, aminő még hazarészünkben
beteg lett, helyét orvosai tanácsára, saison kö- soha sem volt. Éppen az különbözteti meg
zépén bár, el kellett hagynia s uj igazgató általában az erdélyrészi kiállításokat, hogy
választása vált szükségessé, mely választás azok mindig felölelt anyagukkal hatottak. Kefolyó évi augusztus 25-én következett be.
vesebb disz és pompa, minimális anyagi eszAz igazgatóságnak egyhangúlag jelöltje közök, de dús kollekciók, gyönyörű állatok,
Bogdán Gyula nyűg. takarékpénztári igazzató tárgyak és elsó sorban gyakorlati czélok szolvolt; a közgyűlés azonban szótöbbséggel Csu- gálata jellemzik a székelykiállitást
tak Béla nyugalmazott liouvéd századost válasz*
totta meg.
Érdekes előadás az emberi és állati
Az igazgatóság lemondott tagjai ebből tuberko.'ózisról. A székelykiállitás második
bizalmatlanságot következtettek, minek követ- napján,
szeptember hó 30-án délelőtt 10 órakezményét levonták s lemondottak tisztsé- kor, Sepsiszentgyörgyön
a vármegyeház díszglikról.
termében rendkívül fontoB és közérdekű szakA folyó hó 15-én tartott közgyűlésen előadást tartanak dr. Benedek Zoltán nagymindenek elótt Kónya Károly jassyi gyógy- ajtai járásorvos és Betegh Lajos törvényhatószerész, tu«nádfürdói birtokos, inajd gróf Mikes sági állatorvos: „A tuberkolózis ujabb bioloÁrmin meghatalmazottja Albertini Géza kísé- giai elmélete dulisztikus alapon és a Spenglerrelték meg maradásra birni a lemondott tago- féle oltások ismertetése* czimen. Az előadást
kat, ami azonban eredmény nélkül maradt; mikroszkopikus bemutatásokkal fogják kisérni.
sőt nevezettek kijelentették, hogy uiabbi meg- Ezen alkalomra az előadók és a kiállítás igazválasztatás esetén sem reflektálnak az igaz- gatósága minden érdeklődőt ez uton is meggatósági tisztségre.
hív. Bemenet díjtalan.
*
A közgyűlés az eredménytelen kísérletek
után, egyhangúlag bizalmának, a hosszas önMéhészeti előadás. Incze Manó angyazetlen munkálkodásért köszönetének és elis- losi tanitó, a székelyföldi méhészet kiváló ismerésének jegyzőkönyvileg adott kifejezést s merője a méhészet köréből mutatványokkal
óhaját fejezte ki, hogy bárkik legyenek is kapcsolatban a kiállítás ideje alatt érdekes fela jövőben a szövetkezet vezetői, — csak azzal olvasást fog tartani. Gazdaközönségünk figyela bizalommal, önzetlenséggel intézzék annak mét előre is felhívjuk a tanulságosnak Ígérügyeit, melylyel a lelépő urak tették azt. Ki- kező előadásra, melynek pontos idejét később
emelte a bizalmi nyilatkozatában a közgyűlés fogjuk közölni.
különösen azt, hogy nevezett lemondott tagok
*
nem egyszer személyes hitelöket adták oda a
Az antialkoholizmusról tart előadást
szövetkezetnek ezrekre menó összegekig, — ugyaucsak e napon és helyen a fenti előadás
csakhogy ennek válságos helyzetében aegitsé- után: Szabó György nagyernyei róm. kath.
gére lehettek.
espereB-plébános, kinek érdekes előadását a
Ezen közgyűlési határozat indokában kü- kiállítás igazgatósága szintén az érdeklődők
lönösen kiemeltetik, hogy az nem puszta ud- figyelmébe ajánlja.
variasságból jött létre.

A z őSzi ţS tţli idéoy újdoQSágai
m e g é r k e z t e k és n a g y
választékban kaphatók
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— Eljegyzés. Miklósi István csikcseke- rény vármegyékben levő nemzetiségi helyeken
kell, hogy a kicsinyes valaminek, a magyar
éló családok közül legalább az ifjúturistaságnak számba nem vétele, elhanvago- falvi lakos és kocsigyártó, folyó évi augusztus elszórtan
lása halálos vétek az egész magyar nemzet, hó 20 án eljegyezte Gergely Mihály és neje ságot megmenteni és megtartani a magyarságnak. Ezzel kapcsolatban az aradi tizenhárom
birtokos, szepesikedves leányát Carolinát.
a magyarok istene ellen.
vértanú emlékét is nagy ünnepélyek keretében
tisztelt KözgyUlés I A mikor a hazai ter— Törvényhatósági közgyűlés. Mint üli
meg, melyre hatalmas és impozáns meghímészeti szépségeknek felkutatásában, ismer- értesülünk a törvenybató-ági bizottság őszi
tetésében, megszerettetésében és a termeszei- rendes közgyűlését folyó évi október hó 15-en vót hocsájtott ki. Az ünnepélyen közreműködben, mint az Istenség csodás alkotásában igaz fogja megtirtani, az állandó váhisztmány pe- nek Barabás Béla, Sebess Dénes, Elekes Béla,
gyönyörűséggel való elmerUlés tudományának dig folyó évi októker hó 2-án fog ülésezni Ferenczy Géza dr., Irsay József, Sándor JóIskolájában a turistaságban a magyar mUvelt Itt említjük meg, hogy a vármegyei bizottsá- zsef az Ernke főtitkára. Nagy György dr., Töközönség legnagyobb része még mindig csak gok újjáalakítása is ez évben fog megtörtéuui, rök Ferencz, Tóvölgyi Margit színművésznő,
divatos mulatságot lát és azt sokszor le is melyre az előkészületek most vaunak folya- Balázs József es Bodó Albert dr. Az Ünnepély
nyolc részből áll: gyászmise, díszközgyűlés,
kicsinyli, akkor kötelességünknek véltük az ál- matban.
díszelőadás, ismerkedés, részvétel a nemzeti
talános helyzetre és körülményekre is reá mu—
A
vármegyeház
renoválása.
A
tatni és ugyanakkor éppen arra való tekintet vármegyeház javítási munkálatai serényen foly- ünnepen, társasebed, műsoros estély ÓB bucsuestely. Az ünnepély országos jellegű lesz B a
tel a midőn egy évi munkálkodásunk után az
egyes feladatok körUl való nehéz küzdelmeink- nak. Az emeleti rész m uián a törvényhatósági székely otthon rendezi.
terem
kivételével
fagerendázattal
épült,
egészen
nek sikereiről vagy sikertelenségeiről, általá— Állami mének beosstása A sepsiban fórron szeretett egyesületeinknek ügyei- ujjá fog alakíttatni oly formán, hogy a fage- szentgyörgyi állami méntelep parancsnoksága
ről beszámoluuk, egyben kérnünk kell a t. rendák vasgerendákkal cseréltetnek ki. Egy jövő évben is megtartja a fedeztetési állomárész már készen is van, azonbau a munkálatok
Közgyűlésnek jóíndulntu elbírálását.
teljes befejezése még hat hetet igénybe fog sok ez évi beosztását, sőt a földmivelésügyi
miniszter uj állomásokat is rendszeresít. A régi
A mult év tolyamán is kiváló gondot venni.
fordítottunk az egyesületi kirándulásokra. Nemállomások megmaradnak Csikszentmártonon,
—
Háaasság.
Antal
Dénes
csikdánfolvi
csak azért fáradoztunk azokkal, hogy gyönyö- jegyző október hó 5-én tartja esküvőjét Siltö Er- Csikcsatószegeu, Csíkszeredában, Gyimesközéprűséget és élvezeteket szerezzUnk azokkal tag- zsikével Sepsiszentgyörgyön.
lokon, Gyergyóalfaluban és Ditróban. Uj állo'
jainak, hanem azért is. hogy többször felkemásokat kapnak Csikszépviz, Gyergyóholló és
— Uj kantor Ssepvisen Folyó hó 19-én Gyergyóbékas..Lótenyésztésünk érdekében igen
resve az idegen honfitársaink által lakott vidékeket is, szolgálatot tegyünk a magyar nem- foglalta el nz uj kántor Sándor Zsigmouil állását fontos, hogy Gyergyóbékáson és Gyergyóhollón
zeti eszmének, mert az ilyen kirándulások Cuikszépvizeu. A derék szép/iziek üiinepuappá avat- is állomásnk reiidszeresittctnek, mivel a híres
nem egyebek, mint a béke fegyverével való ták e napot, minden lehetőt elkövettek, hogy a fo- békási ló megfelelő mének hiánya miatt visszaujabb honfoglalási catározások Rendeztük azért gadtatás minél impozáusabb legyen. Este Deák Elek fejlődésnek indult s csak így lehet még ideis, mert csak helyszíni szemlék alapján lehel egyhm. gondnok házánál fényes bankettet rendeztek, jében megmenteni lótenyésztésünknek. E tárgygyakorlati munkálatokat végezni, továbbá, mert amelyen mintegy 70-en vettek részt. Adja az Isten, ban az előkészítő értekezlet az alispán elnöka kirándulások igen alkalmasa!: a társadalmi bog}' azok a jó kivánalmak, amelyek a vacsora lete alatt folyó hó 17-én tartatott meg, mely
«
ismeretség kibővülésével az összetartúzandó- alatt elhangzottak, váljanak valókká, hogy mondA székelyföldi természeti kincsek köré- ság érzésének fokozására, természeti szépsé- hassa el az uj kántor egykoron: .Jöttem, láttam, még a terményárakat állapította meg.
— A vasarnapi palinkamérés. A
ből is nagyobb kollekciók vannak már beje- geink megismertetésével a hazaszeretetnek győztem".
tervezetet dolgozott ki
lentve s igy a kiállítás jó alkalmat nyújt, hogy eróshitésére s at: osztályainkkal és azok tag— Halalozas. Demeter Imre 48-as hon- pénzügyminisztérium
kik a Székelyföld gazdaságilag értékesíthető jaival való érintkezés által a turistaság esz- véd, róm kath. káutor, nyugalmazott tanító, a palinkamérések vasár- és ünnepnapokon való
kincseit tanulmányozni akarják, ezt nagyobb méjének terjesztésére. A következő kirándulá- eletének 78-ik évében, folyó évi szeptember nyitvatartásáuak korlátozására nézve. A kereskedelmi minisztérium, mint amelynek ha
fáradság nélkUI megtekinthessék.
sokat rendeztük :
hó 15 én Gyergyóremetéu meghalt.
táskörébe a munkaszünetelések intézkedése
A forgalomban levő székely ásváuyvizek
—
Felhívás.
A
csikmegyei
gazdasági
1.
Dregán-v..
Vieyázó.
Székely
vízesés
i
napos
8
résztv.
tartozik, ezt a tervezetet már megkapta és
teljes kollekcióján kivlil néhány olyan székely
Ki* Magura, Árpádcsucs . . . 1 „ 10 P
egyesület a következő felhívást bocsájtotta ki: valószínű, hogy — ha a pénzügyminiszter a
ásványvíz is lesz bemutatva, melyek értéke- 2.
H. Bnkk-erdö, Tordu-liaaadót, Tor.da 1 .
6 „
Folyó
hó
29-én
Sepsiszentgyörgyön
általános
maga szemportjából a korlátozást megengedsítéséről gondoskodás eddig még nem történt. 4. Hó|a-eriló, Kányafö
.
*/a » 240 „
mezőgazdasági, háziipari és néprajzi kiállítást hetőnek tartja — a maga részéről is hozzá
I ,, ti „
A kiállítás ezen csoportjának tanulmányozása 5 Bakk'-erdő. Arpád-csúcs
rendez a Székelyföld, melyen nagyméltóságú fog járulni a tervbe vett megszorításhoz. A
1 „ 42 " „
czéljából az „Angol ásványvíz kiviteli szindi- «. Kér, Zichy-barlang
Alsó-Jára, Ruuki-sz., Torockó l és •/. „ 10 „
Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter ur ÍB pénzügyminiszter hajlandó belegyezni abba,
kátus* igazgatója és több tisztviselője a kiállí- 7.
8. Keresztény-huvas.
l „ 2 „
jelen lesz, hogy közvetlen tapasztalatokat sze- hogy az égetetett szesz kimérésére vasárnapotás egész ideje alatt városunkban fog időzni. ». Retyezát .
2 „ 19 „
rezzen a Székelyföld mezőgazdasági állapotai kon és nagyobb ünnepnapi,kon mindkét napiO. Pilis, Pouor
1 „10
„
ról, ez alkalommal vármegyénk gazdaközönsége ján délelőtti 10 órától egész napra tilalmazAs E. K. E. választmányának
Összesen 10 klráuuulás Bál résztvevővel. sem maradhat távol, s nem mulaszthatja el az
tassék, a közönséges pálinka kimérése pedig
Több hirdetett kirándulásunk az időjárás alkalmat, hogy egy ilyen hagy s'.abásu szé- ezeken a napokon teljesen betiltassák. Á miXvii. évi jelentése.
vagy
egyéb
okok
miatt
meghiusult.
kelyföldi
kiállítást
tapasztalatok
szerzése
vé(Aitaff. uept. S>án tartott közgyűlés alkalmából.)
niszter abba is kész beleegyezni, bogy italméVidéki osztályaink közül csak brassói gett is megszemléljen. Azon hazafias felhívás rési engedélyek adásánál ezentúl oly szigoTisztelt Közgyűlés!
osztályunk rendezett kiráudulasokat. E munkás sal fordulunk vármegyénk gazdaközönségéhez, rított eljárás léptessék életbe, hogy a kiháMinden mUvelt ember agyában egyre és törekvő osztály 24 kirándulási tervezetet hogy a kiállításon minél nagyobb számban je- gásba visszaesőktől az engedély megvonassék.
tisztábban szűrődik le és erősbödik bitvallássá dolgozott ki azonban mindeniket nem valósít- lenjenek meg. A résztvenni szándékozók ebbeli E szerint törvényhatóságunk idevonatkozó haama vélemény, hogy a néptajoknak egymás hatta meg. Többi osztályaink kirándulásokat szándékukat lehetőleg csoportosan folyó hó tározatának is meg lesz az eredménye, csak
között való kUzdeltnéból csak az a nemzet nem rendeztek cs csnk leginkáhb az oda irá- 2G-nak délutáni 5 órájáig a gazdasági egye- ki kell tartani mellette és sürgetni annak
kerülhet ki győzedelmesen, amely minden vo- nyított turista-lorgalom lebonyolításával fog- sület helyiségében (Vármegyeház, földszint) mielőbbi keresztülvitelét.
nalon a nemzeti kulturának mentől gyorsabb lalkoztak.
(Folyt. köv.) bejelenthetik, mely esetben az egyesület gon— Női kereskedelmi tanfolyam
fejlesztésére, továbbá az egyén boldogulását
doskodik kedvezményes féláru vasúti jegyről
biztosító közgazdasági kérdéseknek sürgős megés külön vasúti kocsikról. Az indulás folyó hó Brassóban. A brassói m. kir. állami polgári
KÜLÖNFÉLÉK.
oldására törekedik.
29-én reggel fél 4 órakor lesz s ugyanaz nap leányiskolával kapcsolatos női kereskedelmi
tanfolyam folyó hó 10-én megnyílt. A felvéEzért a killföldi államokban a turistaság
— Saékely iparnnk érdekében. A délután 5 órakor visszaérkezés.
teli e jelentkezett hallgatók nagyszámára való
nemcsak mint a káros élvezetektől elvonó, a kereskedelmi miniszter ujabban nagyszabású
—
Gyászrovat.
Id.
\"éress
Zsigmond
tekintettel
fóigazgntói engedélylyel a tanfolyamtestet erősítő, edző, a lelket megnyugtató gyö- akciót kezdett a székely ipar érdekében. E cél folyó hó 15-én Gyergyóalfaluban 77 éves konak két párhuzamos osztálya van, hogy ily
nyörködtető és az általános ismereteket ter- ból a miniszter elhatározta, hogy tiz kisipari rában meghalt.
módon a jelentkezetteknek a tanfolyam elvégjesztő eszköz, hanem az idegenforgalom áldá- mintamttbelyt létesít oly szakmájukban kiváló
— Járvány. Az ország minden részéből zésére kellő alkalom nyujtassék.
sainál fogva ott igen, fontos és megbecsült és megbízható fiatal iparossegédek részére, a
— A osiki egyetemi ifjak, a Báthory
közgazdasági tényező. Ám nálunk még ma sin- kik a Székelyföldön végleg letelepedni és ön- járványt jelentenek. Ami minket közelebbről
csen kellően méltatva és Bokák által és külö- álló ipart Űzni szándékoznak. A tiz mintamü- érdekel, Kolozsvárt bezárták az iskolákat gyo- kápolna belső berendezésére folvó évi augusznösen azok által, akiknél a vagyon, a hatalom Itely közUl kap: Marosvásárhely bőröndös mortifusz miatt, Sepsiszentgyörgyön a kollé- tus 15-én táncestélyt rendeztek. Ennek tiszta
van, még mindig csak lemosolygott kicsinyes (összekötve pénztárca-készítéssel) műhelyt és giumot skarlát miatt. Vármegyénkben is meg- jövedelméből 67 korona 24 fillért a Báthory
valami, amellyel komolyan foglalkozni alig ér- hentes-műhelyt; Szászrégen, asztalos műhelyt; kezdte pusztítását a Bkarlát. A szomszéd Zsö- kápolna alap javára átadtak, mely összeget
göd községben nnponként jelentenek be halál- ezennel köszöuettel nyugtázok. Lukács Vilmos,
demes.
Csikszereda, kerékgyártó műhelyt; GyergyóDe ha az elmúlt időknek tükrébe a tör- szentmiklós, szűcs (bélló- és sapKa-szücs) mű- eseteket s a járvány rohamosan terjed, nap- Csikszeutdomokos.
— Helyreigazítás. Lapunk 87-ik száténélembe vetünk egy pillantást, látjuk, hogy helyt ; Sepsiszentgyörgy, cserépkályha műhelyt; nap után szedve áldozatait. Mint értesülünk,
sokszor igen csekély indító okokból egy egész Bárót, lakatos mUhelyt; Székelykeresztur, szíj- Ditróban a vérhas pusztít, hol eddig 40 beje- mában „Lépfenejarvány vármegyénkben" cimü
lentett
beteg
fekszik.
A
járvány
megakadályohírünkbe
tévedésből hiba csúszott be, amenynemzet életére kiható és évszázadokra sötét gyártó műhelyt; Parajd. pék műhelyt. A műárnyat, vagy ragyogó derUs napsugárt vető helyek az államtól mintaszerű szerszám- és zását csak a legszigorúbb hatósági intézkedé- nyiben a járvány nem Karczfalván, hanem
események keletkeztek De hiszen nem is kell gépfelszerelést és nz ipar megkezdéséhez első sekkel lehetne" elérni B itt kell felhívnunk az Jenőfalván lett megállapítva.
— Nyilvános nyugt ás áa. A Csikcsicsó kttza multat vizsgálni, mert a közönséges minden- sükségletül némi anyagkészletet kapnak. A illetékes tényezők figyelmét azon körülményre, ség határában
lévő Hurgita fürdőn épitendö kápolüa
napi életben is napról-napra hasonlót tapaszta- műhelyek elnyeréséért december hó 15-ig kell hogy folyó hó 29-én s elózó napjain országos lávára a következők adakoztak : Körösy Géza 2 kor.,
lunk. Nagy és szép feladatoknak kedvező meg- pályázni a kereskedelmi miniszterhez címzett vásár tartatik, mely legalkalmasabb a járvány- Manczi 2 kor., N. N, Rápoltt Lajos, Gergely Ignácz
oldása, vagy sikertelensége a legtöbbször apró és a marosvásárhelyi állami székelyföldi ipar- terjesztésére. Ily alkalommal egyedüli célszerű 1 - 1 kor., Kovács Béla 2 kor, Tornán Pál tül fill.,
György János 80 fill., N N., Mihály István, N. N.,
akadályoknak számbavételével, vagy el nem múzeum igazgatóságánál benyújtott kérvény- intézkedés a vasarnak idejekorán való betil- özv.
Jánosué, Simon Laiosué, Madaras Sánkerülésén fordul meg. Ezért különösen ez annyi ben. A kereskedelmi miniszter azonkivUl uta- tása. Alkalmus a járvány terjesztésére az a dor, Lakatos
DazbrkFereuczaé 1 —1 kor., Hajuód L. Ferencné,
vértől áztatott hasai földön mindazoknak, akik- sította uz ipari nkció közvetetien vezetésével sok bűzhödt lé is. ini a „Központi Kávéház' Búzás József 2 - 2 kor, Lajos József 40 lill, Keresznek a gondviselés, vagy mondjuk a sors, az megbízott marosvásárhelyi állami székelyföldi előtt levezetés nélkül az utcára eresztetik. tes József 20 till , Pál Sáudoraé, Darvas Jánosné
egész nemzet, vagy egy szűkebb kör (vár- iparmuzeumot, valamint a kereskedelmi és ipar- Eltekintve a kiállhatatlan szagtól, megfertőzi 2 - 2 kor., Keulcriny Joauiua, Meűgyasszay Árpád,
Józsefué, Ligeti Samuue 1 — l kor., N.
megye, város, község) életét irányító hatáskört kamarát, hogy a magánipari elhelyezésnél a a. levegőt, 8 terjeszt minden betegséget Ennek Szeatiuikiósi
N., Botár Józsefué 40 —40 fill., Petres Ignácz, Veres
adott, fel kellene keresniök, meg kellene is- székely fiuk részére a Székelyföldön, vagy gyors eltávolítására felhívjuk a rendőrkapitány Béla, N. N., Olosl Albcrtué, N. N., Biró Józsefué,
merniük ama legcsekélyebb rugókat ls. ame- ahhoz közel eső erdélyrészi városokban keres- ur figyelmét.
Erőss Erzsébet, Dávid Bórhára, Tulit Juliáoua, Holló
lyek a nemzet tngjni boldogulásának anyagi, Isenek elhelyezést. Hogy a székely ipar és inas— A .Fiaméi Magyar Kör* ünnepe. Klára 20 - 20 fill., Izsák Domokos 10 fill., Éltes MóN N., Bartalis Fereuozné, Nagy Lajosué, Bevagy lelki hasznának erőforrásait rejtegetik ma- képzés tekintetében rátiáraniló föladatának meg- A Gáli János vármegyénk szülötte elnöklete zesáé,
recz Balázs, Lakatos Vilma, N. N , Biró Ábrahám,
gukban. Véleményünk szerint nem csekély, felelhessen, elhatározta a miniszter, hogy a alatt álló fiúméi magyar kör, az aradi tizen Jakab 0Jön, Kovács Miklósáé, dr. Kovács Oyaríás,
hanem nagy erőforrás fekszik a sokak által Székelyföldön fejlődésképességgel biró ipar- három vértanú emlékére folyó évi október hó Latziua Károly, Székelyhidy Sándor, ilr. Székelyhíd?
muló divatnak, a kicsinyes valaminek tartott ágak űzői közül azoknak, akik inastartásra 10 -én ünnepélyt rendez, melyen az üunepi be- Fereucz, Csalotzky Károly, X. ¥., Csutak Gáspár,
turistaságban, különösen ha az magyar. Fáj- vállalkoznak, berendezésük hiányainak pótlá- szédet dr Nagy György országgyűlési kepviselő Rancz Lőriuczué, Ferencz" Józsefué, Kiss Mózesáé,
Bartha Jáuoszé, Kemény Jáuosué, özv. Zakariás Módalom, hogy nekUnk még ebben is különbsé- sára szükség Bzerint munkagépek és szerszá- mondja.
zesáé, llouka Sándor, Botár Istváu, N N , N. N-,
get kell tennünk, mert Erdélyben a magyar mok adományozásával támogatást nyújt. E tá— Iparos tanoncok elhelyezése. Bodó Audrás, Farkus Ignácz, Elekes Balázsáé. Hajturistaság csak másfél évtizzel ezelótt-egyesü- mogatásért szintén december 15-ig kell folya- Székely iparos tanoncaink felvétele f. hó 19-en nód Iguáczné, Hajnód Józsefné, Gáspár Eudre, Botár
letünk alakulásával Bzületeit meg. A déli kát- modni. A részletes feltételek a kereskedelmi tartatott meg a vármegyeházánál, mely alka- Juliska, Hajuód Jáuosué, Balázs Zziginond, Sárost
Péterué, Bács Istváuué, N. N., Kánya Imre I —1 kor.,
pátokat, legszebb begyeinket már jóval előbb minisztériumban tudhatók meg.
lomra Lás/ló Gyula kereskedelmi és iparka- Gál Józsefué 4 kor., Gál Fereucz n kor., Rancz Jálefoglalta német kultúrájával a Szász-Kárpát— Kineveies. A marosvásárhelyi kir. marai titkár is megjelent, h»gy a felvételt sze- nos, Kovács András,*— 2 kor., Molár Károly 1 kor.,
Egyesület A Székelyföldet kivéve több begyein- ítélőtábla elnöke Páll Gyula helybeli királyi mélyesen eszközölje. A jelentkező 36 ifjúból iti fill., N. N., N. N., N. N. 60-tiU <111., Lukács Baken ís alig zeng a magyar szó. Ezért véle- törvényszéki díjtalan joggyakornokot díjas jog- 32 beható orvosi vizsgálat után alkalmasnak lázs, M. N. 00-50 üti, Fereuczi Tamásué, Tamás
Ferenczué, N. N., Kozocs Anna, N. N, N. N, N. N.,
ményünk az, hogy Erdélyben a magyar turis- gyakornokká nevezte ki.
találtatott. Az elhelyezés később és csak er- Szakács Balázsné, N N, Mihály Antal, Antal Juta,
taság müvelése nagy nemzeti misszió I
Gegó
Veronika 40 - 40 fill., Tóth Mid, Péter Baláis,
délyi
iparosokhoz
fog
megtörténni,
mivel
a
Pályavlugalat Az építés alatt levő
És amikor elképzeljük magunknak, hogy madéfalva—gyergyószentmiklósi vasutvonulon kereskedelmi miniszter tekintettel az Erdélyben Gál. Józ9e[né HO-ÜŰ fill. Daradics István, Ili. Bajkó
Rozália
10- 10 fill., Szabó Venczelué, Rigós Jánosné,
miket gondolhat a magyar államról a hegyein- folyó hó 17-én tartották ineg az elsó hivatalos mutatkozó nagy szükségre, ez évben nem kí- Szász Bálindné,
Both -Károlyué, ifj. Szász Istvánná,
ket járó és magyar alkotást alig találó örven- vizsgálatot. A vizsgálaton a magyar állam- ván székely ifjakat állami gépgyárakba el- Tiinár Mózeané, Beke Fereuczué, Beke Jánoués Qál
detesen növekedő idegenség, akkor erős meg- vasutak igazgatósága részéről Geduli jelent helyezni.
Déuesué, Szócs Fereuczué 20 -20 üli., VItos Ferenc»
1 kor 84 fill, ld. Kelemen Józsel és neje 1» kor.
győződésé válik legkülönben ai, hogy ez az meg s kíséretében az Uzletvezetóség részérói
gyűlés. Az aradi Bzékely Fogadják a neuies szlvfl adakozók hálás köszönetünk.
filapot nágy Bzégyene a magyar nemzetnek. is többen, valamint az építő Pallos Ármin és Otthon—f.Generális
évi
október
hó
6-én
és
6
án
rendA gyajtó bizottság.
Es amikor a jövőbe nézünk és arra gondolunk, Fodor főmérnök. A vizsgálat során állapítják kivllli díszközgyűlés keretéban országos gene— Tanotanitás. Fodor Lajos okleveles
bogy esetleges qjabb törekvések még tévesz- meg vegleg azt ÍB, hogy e vonal mikor lesz rális gyűlést tart, melynek célja az Arad, Bé- tánctanító
e hó 25-én városunkba érkezik.és
teségre is kényszeríthetnek, akkor hinnünk atadható a forgalomnak.
kés, Csanád, Temes, Toroniál és Kraasószö- a polgári leányiskolái növendékek valamint a
A néprajzi osztály. A kiállítás Igaz
székely jellege legfóképen a kiállítás Ötödik
osatályában fog kidomborodni. Az eddig történt bejelentések már biztosítják a kiállítás
ezen csoportjainak sikerét A néprajzi és háziipari csoportok keretében sok jellemző népéleti tárgy lesz bemutatva. A báromszékmegyei székely Bzobában házberendezés! tárgyak, a fonás-szövés szerszámai, népviseleti
tárgyak, varrottasok, kttlönhöző használati tiirrak, házi és gazdasági eszközök lesznek kilitva. Állandóan működésben lesz egy régi
rendszert! házi szövőszék (osztováta), úgyszintén a szövés-fonás eszközei is. összehasonlításai fel lesz állítva a sepsiszentgyörgyi Elsó
Székely Szövőgyár egy kézi szövőgépe. Teljes
kollekcióban lesznek bemutatva a különböző
székely varrottasok. A legnagyobb kollekciókat
az Erdélyi Kárpát Egylet és a Székely Nemzeti Muzeum állítja ki.
Az ndvarhelymegyei iparfejlesztő bizottság, ogyBzintén a csikvármegyei gazdasági
egyesület csoportos kiállítása is sok érdekes
anyagot mutat be. Utóbbinak keretében lesz
elhelyezve egy csikmegyei Bzoba, melyben a
tulipános bútor berendezésén kivlil működni
fog egy festékes szőnyeget szövő osztováta s
egy csikmadarasi régi szerkezetű fazakaskorong.
A háromszék- és csikmegyei székely szobákon kivUl a brassómegyei gazdasági egyesület s a hétfalusi nőegylet csángó, szász és
oláb szobát is fog bemutatni.

S

Sseptember 26.
giamázioiDi tanulók részérc táncztanfolyamot
oyit. Felhívjuk ezen körülményre az érdeklődók figyelmét.
— Franola tanfolyam. Ezennel közhírré teazero, hoay a felnótteM- ifjusng számára francia nyelvi tanfolyamot nyitok. Módsze;em uj, gyora éa rueggyózó Beiratkozhatni
Szvoboda József könyvkereskedésében, ahol
bővebb felvilágosítások is adatnak. Tandíj 10
korona. Hollauder Mór magántanár.
Elszámolás.
Tekintetes Szerkesztőségi
Mély tisztelettel bércin, kegyeskedjék a «.Csiki
Lapok" rovatában a n. é. közönség becses tudomásul
vétele végett az aláhbiaknuk helyet engedni.
A esiksomlyói zárdtíóiiöhsóg uz elmúlt b. sz.
Mária névUnuopi bűcsu alkalmával a templom javításának költségei feJezéae cél iából falragaszok utján
fordult a buzgó liivck nagylelkűségéhez könyöradományért, amelynek eredmeuye a kövotkezókbou nyilvánult :
1. A templomban kitett három ládában gyQlt;
48 kor. 26 fill.
2. A körülhordozott perselyben 70 kor. 56 fill
9. A sárdafőutfkséfc keselése alatt levő gyűjtőÍven a követkesők adakoztak: Egyed Máté 5 kor,
Koós Ferencz 2 kor., a gyóujfalviak gyűjteménye 7
kor. 20 fill., özv. KöllŐ Fercuczné 20 kor., Erős Ignác
1 kor., a taploczai fogyasztási szövetkezet 1 kor., Busás János I kor., Zakariás Lukácsáé 1 kor., Szebeni
Vilma 1 kor., a taplocui Expositus és társai 2 kor.,
Bogdán Istvánné 1 kor., Urmánczi Mari S kor., Antal József 1 kor, Lakatos Isra 1 kor., Kovács András képezdei hlttaoár 10 kor.
A kegyes adakozók fogadják a zárda részéről
hátús kö9zönctQket és nyerjenek Istentől gazdag jutalmul ;
Csíksomlyón, 1U07. szept. ?8-én.
P. P a i l E . János, zárdafőnök.
Midóu a fentebbi elszámolást közzé tesszQk a
magiiuk részéről is felkérjük Csikmegye vallásos
hiveit, hogy a esiksomlyói szűz Mária kegyhely
templomának és zárdának jó karba helyezése költ*
sebeihez hozzájárulni mindenki saját anyagi ere,éhez
képest a szent célra adakozoi szíveskedjék, mert egyfelől a rengeteg költségeta zárda vagyona nein birja
meg s másfelől megyéuk katholikus és buzgó hivei
ezen a somlyói Mária tiszteletére hozott adakozást
százszoroson vissza fogják kapni a jó Istentől, tehát
attól aki a bold. SzQz közbenjárásával az adakozókat és a hozzájnk tartozókat minden kegyelemben
részesíteni és segíteni, szokta.
As adományokat kQldjQk a zárdafönökséghez
Cslksomlyóra.
SserkesstÓBég

KÖZGAZDASAG.
A „Hermes* Magyar Általános Váltói
flalet Re ssveny tarsas ág, Budapest, het
jelentése a tőBsdeforgalomrol és a péna
plaorol.
Budapest, 1907. szeptember 19.

C S Í K I
XXXVIII, t.-c. 5. és 6 §-aibun foglalt kiegészítéseit és a tényleges birtokos tulajdonjogának
bejegyzése ellenében ellentmondással élni kivannak, írásbeli ellentmondásaikat hat hónap
alatt, vagyis 1807. évi október ttó 1 tői,
1808. évi marozias 31ik napjáig bezárólag e telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert
ezen meg nem hossznbitható záros határidő
letelte után ellentmondásuk többé tlgyelembe
nem fognak vétetni, hogy mindazok, akik a
telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nem különben azok, akik nz 1. és
2. pontban körülírt cseleken kivlil az 1892.
XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert
nyilványkönyvi jogaikat bármely arányban
sértve érzik ideértve azokat is. akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII, t -e. 16
§-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek
találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó
kérvényeiket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1807. évi október 31 tői
1808. mározias 31 lg, bezárólag nyújtsák
be, mert ezen inegnem hossznbithat') záros
határidő elmulta utáu nz átalakításkor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű
igényeket jóhirnevü harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, az említett
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes
utjáu és csak ez időközben nyilványkönyvi
jogokat Bzerzett harmadik személyek jogainak
sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek,
akik n hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át. hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak
vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, nz e'redeti'iket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
A kir. törvényszék mint tlkvi
hatóság.
Csikszereda, 1907. évi szeptember hó
6-ikán.
Geoző Bela,
kir. tvszéki liiró.

Hirdetmény.
Csoholfulva község elöljárósága köz
kirré teszi, hogy uz iskolatelken tervezett csür-istálló, kerítés építése Csobotfalva község házánál 1907 október :ián
délután 2 órakor a legkevesebbet Ígérőnek ki fog adatni.
Az épilési költségösszeg 3408 kor.
Árlejteni szándékozók a kikiáltási
ár 6 százalékát készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban az árlejtés megkezdése előtt a bizottság kezéhez letenni
kötelesek.
Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Csobotfalva, 1907. szeptember 22.

A budapesti értéktőzsde az elmúlt bét
elején a kiegyezési tárgyalások kedvező állásáról elterjedt hírek következtében igen szilárd volt, mig a tárgyalások nem várt megszakítása kedvezőtlen reactiót okozott, ugy
hogy majdnem az összes értékek ismét árfolyamcsökkenést szenvedtek. Hozzájárult még.
Pálffy András,
Csiszér Pál,
hogy az izraelita linnep következtében tőzsde
körjegyző
liitó.
nem volt és igy a forgalom 24 óráig teljesen
szünetelt. Említésre méltó, hogy a 4°/o-os ma- 7987-1907. tlkvi.
3-3
gyar koronajáradék mintegy 11/4°/,-kai esett.
Hirdetmény.A csekély forgalom daczára a hangulat kedA m. kir. igazságügyminiszter 1906. évi
vezőtlennek nem mondható és nagy remény
van arra, hogy a kiegyezés létrejötte után tel- julius hó 6-án 14114-906. I. M. I. sz. a. eljes mértékben fog létrejutni az egész vonalon rendelte, hogy a esikszentmártoni kir. járásaz a szilárd hangulat, mely a tárgyalások bíróság mint telekkönyvi hatósághoz tartozó
kedvező állása alkalmával már több izben mu- Csikszentgyörgy község telekjegyzókönyveibe
felvett mindazon ingatlanokra nézve, melyekre
tatkozott.
Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyam- az 1886 XXIX. t.-c., az 1889. XXXVIII, t -c.
és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birtováltozásai a következők:
Bttpt. 12 Ssept 19.kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, nz
4°/a magyar koronajáradák -- — — 9:iti0 93,— 1892. XXIX. t.-cikl:ben szabályozott eljárás és
Magyar hitel részvény — — —
747.25 74S.75
Osztrák hitel részvény - — — — «10.25 638.25 ezzel kapcsolatban a telekjegyzőkönyvi bejegyRimamuráuyi vasmQ részvény — - '»42.60 543.25 zések helyesbítése foganatosittnssék.
E célból a helyszíni eljárás a nevezeti
községben, 1807. évi október hó 15-én fog
Szerkesztői üzenet
kezdődni.
R . G- Taploca. Máskor is szivesen vesszük. Üdv.
Ennélfogva felhivatnak:
1. mindazok, kik a telekjegyzőkönyvekSzám 9546 —907. tlkvi.
2 - 3 ben előforduló bejegyzésekre nézve okadntolt,
előterjesztést kivannak tenni, hogy a telekkönyvi
hatóság kiküldöttje elótt a kitűzött határnapon
Csikszentdomokos község telekkönyvi bir- kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek tneg
tokszabályozás következtében átalakittatottt és és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mu
ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, tassák fel;
2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz
amelyekre az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII,
és az 1891. XVII. t.-cikkeik tényleges birto- tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebekos tulajdonjogainak bejegyzését rendelik, az lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az
1892. _évi XXIX t.-cikkben szabályozott eljá- átírásra az 1886. XXIX. t. c. 15—18, és az
rás a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbí- 1889. XXXVIII. t.-c. 5, 6, 7. és 9. §. értelmében szükséges adatokat megszerezni ipartésével kapcsolatosan foganatosíttatott.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé, hegy kodjanak éB azokkal igényeiket a kiküldött
mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 15. és 17. előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az
§-ai alapjain ideértve e §-oknak az 1889. átruházó telekkönyvi tulajdonol az átruházás
XXXVIII. t.-c.5.és 6 §-aiban és az 1891. XVI. létrejöttét a kiküldött elótt szóval ismerje el
t.-c. 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit és a tulajdonjog bekebelezésre engedélyét nyilés valamint az 1889. XXXVIII. L-c. 7 §-a és vánítsa, mert különben jogaikat ezen az uton
az 1891. XVI. t-.c. 15. §-a b) pontja alapján nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték
eszközölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX. elengedési kedvezménytől is elesnek; és
t.-c. 22. §-ai alapján történt törlések érvényte3. azok, kiknek javára tényleg már meglenségét kiutalhatják, e végből törlési kerese- szUnt követelésekre vonatkozó zálogjog vagy
töket hat hónap alatt, vagyis 1907. évi októ- megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg beber hó 1-tól nz 1908 évi márczius hó 31-ik jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel
napjáig bezárólag e telekkönyvi hatósághoz terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegynyújtsák be, mert az ezen meg nem borsza- zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy
bitható záros hatáddó eltelte után indított törlési engedély nyilvánítása végett a kikültörlési kereszt annak • harmadik személynek, dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a
aki időközben nyilvánkönyví jogot szerzett bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
hátrányára nem szolgálhat, bogy mindazok,
A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság:
akik az 1886. XiXIX. t.-c. IC. és 18. §-ainak
Csikszentmárton, 1907. szeptember 4-én.
esetében Ideértve az utóbbi f-nak az
Göftsy Péter, kir. albiró.

Hirdetmény.
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Faeladási hirdetmény:
Száva Kiistóf birtokos, csikszépvizi
lakos, a saját tulajdonát képező Barabás
nevű erdőrészből 5907 darab mintegy
5400 köbméter haszon lúczféiiyőt zári
Írásbeli ajánlattal egybekötött szóbeli
nyilvános árverésen elad.
Az erdő gyimesfelsőloki vasúti állomástól, — ahová mindenütt országút
vezet, — 7 kilométernyire fekszik.
Az árverés 1907. évi október hó
22-ik napján délelőtt 10 órakor fog
megtartatni Csikszépvizen saját irodahelyiségemben.
Kikiáltási ár 37800 korona; bánatpénz ennek 10 százaléka.
A zárt Írásbeli ajánlatokhoz, — uielyck
árverés előtt beadandók — nz igéi t vételárnak 10 százaléka bánatpénzképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapi
rokbnn melléklendő.
A részletes árverési feltételek az
verés napjáig nálam betekinthetek.
Csíkszéovíz, 1907. évi szeptein
ber hó.

I-M

Száva Kristóf.

Faeladási hirdetmény.
A lázárfalvi közbirtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik
hogy a birtokossá^ tulajdonát képező
„Nagyverem" nevll üzemterv szerint
esedékes 14 94 kat. hold területen, becslés szerint 2918 ro® gömbölyű Iúcz hu
szon fenyőfát, 381 m" luezfenyö kérget
és 105 ma fenyő tűzifát tartalmazó l'u
készletét 18,354 korona, azaz ti, en nyolcezer liároniszázötvennégy korona ki
kiállási árban 1907. évi október ln'i
14-én délelőtt 8 órakor a községháza
nál megtartandó zárt Írásbeli ajánluitul
egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Árverezők az árverés megkezdése
előtt az árverést vezető eluök kezéhez
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzképen kötelesek letenni és az egy koronás
bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok »
megajánlott összeg 10 százalékánuk megfelelő óvadékk^pes értékpapírral látan
dók el és abban kijelentendő, hogy
ajánlattevő az árverési és szerződési
feltételeket ismeri és azoknak magá.
aláveti.
Utóajánlatok uem fogadtutnak el,
valamint az erdő fatömej;e a becsértéken alul eladatni nem fog
Az árverési és szerződési leltételek, valmint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok alulírott birtokossági elnöknél megtekinthetők
Lázárt'alván, 1907. évi szeptember
hó 20-án.

Virág János,
birt, jegyző.

Virág András,
1 — -'

liirt. elnök.
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AZ ŐSZÜLŐ

NAJNAK*

visszaadja az eledeli ifjúkori ®inét a „Rák" hajregenerator.
Hölgyeknek és uraknak állandó hajápolásra nélkülözhetetlen a Trifoleum
(hajpetrol). Trifoleum, mely megszüliteti a hajhullást és a fejbőr korpnsodását.
Illatszerek, arczkenócsök, pude"
rek, — suly szerint — kaphatók

Faárverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság ezennel közhírré teszi, hogy Kozmás község tulajdonát képező „Bojzás" nevO
erdőrészben üzemterv szerint esedékes
14 12 kat. hold területen becslés szerint 1512 in' gömbölyű lúcz haszon
fenyőfát, 243 in" Iúcz kérget és 59 m a
fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 9606,
azaz kilenczezerhatszázhat korona kikiáltási árban 1907. évi október hó 5-ik
napján délelőtt 9 órakor a Kozmás
község házánál megtartandó zárt irásirásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános
árverésen a legtöbbet ígérőnek el fogja
adni.
Árverezők az árverés megkezdése
előtt az árverést vezető elnök kezéhez
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzképeu kötelesek letenni és az egykoronáa
bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok
a megajánlott összeg 10 százalékának
megtelelő óvadékképes értékpapírral
látandók el és abban kijelentendő, hogy
ajánlattevő az árverési és szerződési
feltételeket ismeri és azoknak magát
aláveti.
lltóajánlatok nem fogattatnak el,
valamint az erdó fatömege a becsértéken nlui eladatni nem fog.
Az árverési és szerződési feltéte'ek, valamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kozmás, 1907. szeptember 17.

Lórincz János,
körjegyző.

m

Orbán Dénes,
1—2

községi biró.

SI
A U T O M O B I L O K
s/enlély- ús tel ^ersazillli tóit.

AMERIKAI Í R Ó G É P E K
legújabb „M o n a rc h", látható írással
Husz havi részletre.

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

mofonok.
RIETYER 0.
BRASSÓ.
Hosszu-utca 14. SE.
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Vau szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Ynsut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és
külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok

S Í R E M L É K E K E T ÉS BÚTORmárványlapokat. — Továbbá raktáron
tartok: Oránit, Syenit, Labrador és Andeayt
kemény közetll síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzáui fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel: MGY JÚZSKF S ^ f t í » .
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KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR

ŰEletem folyó éYl október hó 1-töl
Kftpu-utoa 46. u . alatt nyílik meg.

RÉSZVÉHYTARSFLSAG

Vao azereocséin a t. közönaég b.
tadomáaára hozni, hogy Braaaoban,
Lenaor 20. mim alatt Idelgleneaen
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A hatalom és ártatlanság keverékei az

CSIK-SZEHEDÁBAFI
BUKSZÁDON.
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hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugonnay Vilma budapesti orvos
szerint az A l b a b i v a l y t e j k r e m készítmények arc- és kézbőr finomítására. a szeplők és más arctisztatalanságok eltávolítására n legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
tündér varázs erejevei hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
és ifjú b;ijt kölcsönöznek az arcnak.
A legkiválóbb orv is szakértők véleménye szerint a kevésbhé szép nő
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú A l b a b i v a l y t e j
k é s z í t m é n y e k t ő l . — Az Alba bivalytejkrétn készítmények nein csak
harmat linomsagotés ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak,hanem hideg,
szél és nap ellen is a legliatliatosabhan megvédik. A krem és szappan
egy forma jóhatasu. a hölgypor p»t'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
felismerhetetlen. 2 k r e m « t j 2 s z a p p a n t . 2 h ö l g y p o r t b B r m e n t v e küld a k é s z í t ő :

A legelőnyösebb feltételek mel-

SZÜCSMÜHELYT

lett nyújt kölcsönöket váltókra,

kezesek mellett és hetáhlázásokra.
Kölcsönt ad továbbá részvé-

nyitottam, hol kizárólag Nj*t késaitmenyü miudenüemQ nöi gallérok
(boák) kaimaiityuk (muffok), uórme,
krimmer es nővet aapkAk a legújabb
divat után a legolcsóbb árak mellett
kaphatók.
Ugy a /óvárosban, miot a killfdldöu szerzett tapasztalataim c téren
abban a kellemes helyzetbe juttatnak,
hogy a legmesszebb ineoo Ízléseknek
a legpoutosabbao és le^oagyobb megelégedésre megreodeles után eleget
tudok tenni.
A feut említetteken kivül készítek
a legújabb divat után mindennemű
tsönne, nói és gyermek-kabátokat.
Ugarok éa paletökat, egyszóval u
szakmához tartozó Össze* ezikkeket
leggyorsabban pontos kiszolgálás és
legolcsóbb árak mellett.
Úgyszintén elvállalok bebélelé•eket, premeséieket, javításokat és
átalakításokat.
Nálam vásárolt szőrmeáruk díjmentesen tiastiitatnak.
Becses pártfogását kérve, ragyok
kiváló tisztelettel

nyekre, értékpapírokra, arany
és ezüst zálogtárgyakra
Foglalkozik Idegen pénznemek

beváltásával és minden bankszerii dologgal.

Takarékbetéteket elfogad be-

téti könyvecskére
és folyó számlára 4 1 /j százalék kamatozás mellett, a 10 százalékos tókekamatadót is az intézet fizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a legkészségesebben szolgálnak a bank kirendelt küzegei
az intézet helyiségében.
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BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA
ÉS SZÉKELYFÖLDI

A Standard életbiztosító társaság fóügynökségét is az intézet

Az

39. szám.

L A P O K

TERMÉKEK

SZAKLABORATÓRIUMA,

SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a g y o | g y s z e r t á r a k b a n , valamint
Feleste TTilmos ínatszer-ralctáriloan.
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Weiszfeiler Sándor,
6—6fl
pipere-szűcs.
Vidéki megrendelések a leggyorsabban l e s n e k esakösólve.
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTAR

SZEKELYH1DY SÁNDOR

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.

nöi- és f é r f l - d i v a t ü z l e t é b e n C s í k s z e r e d á n .

Répáti gyógysayanyuV1Z
naponta friss töltésben k a p h a t ó :

Niszel Lőrincz
= és Testvére =
4K kereskedésében
= Cslksaeredában. =

Van szerencséin a mélyen tisztelt
közönség bec«es tudoinuxáru Iickiií,
miszerint üsletemet Cslksseredaban felosalatom és azt c^v nngyobb
városbn lielve/.em ál. miért is u jelenleg raktáron leró össaes árulmot gyári áron alul árusltom el,
valamint üzleti összes berendezéseimet, u. ni.: aoytelin világítást
és ólványokat a lehető legolcsób-• — • - ban eladom. —
A nagyérdemű közönség szíves és
számos látogatását kérve, uz eddigi pártfogásukért pedig köszönetet
mondva, vag\ok kiváló tisztelettel

ALAPÍTTATOTT

Betét

szövetek:.

Legnagyobb választék, üü! Minták azonnal bérmentve.

megtakarított

!

BRASSÓBAN.
2— 7

elad a legméltányosabb áron

OsztáMepek föelárnsitó helye.

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
üli -52
Elvállal t ő z s d e i 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 legrégibb éB legnagyobb „ T r i e s z t i á l t a l á n o s b i z t o s í t ó t á r s a és eszközöl tllzz-, liveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

K l t ü n A minÓHéeQ éa l » f m « K a M b b

kornna.

85 0 0 0

korona.

200.000

korona.

blztoN

ellirlyriéiir.

nyílva vannak.
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Butorvásárlók saját érdekükben cselekednek. ha egy látogatást tesznek * * * *

FOGOLYÁN ENDRE
NA6Y BUTORRAKTÁRÁBAN
0
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M IÓÍ, ,11, \u, ,u, ,11,
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ágával, u. m.: vásárol és

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első részlet lefizetése
után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.

•

•

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

350 000

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvaltai megbi^asokat es pénzbeszedéseket u helybeli piacra
Hivatalos helyiségei: sajat hazaban, mindennap délelőtt 8 órától

•Ü, tU, \U,

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete,

E l ő l e g e t ad értékpapírokra és betárolt árukra.
F o l y ó s z á m l á i h i t e l t nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a b a n k - és p é K V á l t ó - O i l e t minden

egy millió k o r o n a .

váltókra, liosszu lejáraiu kötelezvényekre, tisztán
5—6Vos féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség felszámítása nélkül.
Betábl&zásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vugy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tőkét, anélkül,
liogy e citnen bármi néven nevezhető után fizetésre volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vasáról és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

posztóraktára

Uj persely-betét rendszer.

(ölték

1883 B A N .

Kölcsönöket nyújt

IiISCflKA JÓZSEF

J e l z á l o g k ö l c s ö n ö k e t nyújt 300 koronától kezdódöleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot
maicaban foglaló részletfizetések e'lenében 10-tól 65 évig terjedő időre
1 0
4 /, /. alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a l e a a v o r s a b b a n folyósít.
L e s i a m i t o l IUI hónapig terjedő v á l t ó k a t legolcsóbb kamat mellett.
Takarékba!'teket
naptól-napig 4°/„-kaI kamatoztat ós azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti '

készlet

Alaptöke .

15-62

Gyapjú

állomáuy

Tartalékalap

SZÉKELYHIDY SÁNDOR

valamint valódi angol, skót stb.

ALAPÍTTATOTT

Értékpapír

Csíkszereda, Apafi Mihály-utea 108. sz.
2-5

Hazai gyártmányú különlegességek

1883-BAN.
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Mzllárdnáigu

SEPSI-S ZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktar mindennemű divatos bútorokban.
Különlegességek háromszéki butorkészitményekben.
Nagy s z ő n y e g r a k t á r .
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hirnevú varrogepek.
20 25
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.

Porlland-Ceiii«»ul«*t

PORTLAND-CEMENT-GYÁR

a j á n l olenó á r o n n

BRASSÓBAN

Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nywmatoti 8a*»Nida JAwet kAnvvnvondaiában. CHikxxnrMlabui. 1907
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