XIX. évfolyam.

Csikszereda. 19.07. október 2.

40. szám.

CSIKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S s v o b o d a J ó s a e f könyv* ós paplrkereekedéee,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
Megjelenik minden sierdan.

r

ELELÓS SZEUKESZTÜ:

FÓMl'NKATARS:

CGYVÉl).

ÍGY VÉD.

Elofiaetési ár; Egész évre 8 kor. (Kaiföldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Egyes lap ára 20 fill. Kéziratok nem adatuak viasza.
Hirdetési dliuk előre li/.etendők.
Nyílttéri csikkek soroukiut 40 fill.-ért közöltetnek.

Dr. IMECS JÁNOS
POLITIKAI.
ÉS TARSADALMI
HETILAP.
Dr. F E JKÜZGAZDASAGI
É R ANTAL

Csikszereda város fejlődése.
Nemcsak városi, hanem megyei,
sőt nemzeti érdo!», hogy városuinkat
fejlesszük.
Egészséges közgazdasági élet csak
ott. fejlődhetik, ahol meg vannak a forgalom feltételei. Fogyasztó közönség,
tökéletes forgalmi eszközök, hő népes
ség jótékonyan hatnak a gazdasági életnek nálunk még vézna ágára, az ipari».
Sót lehetségessé teszi a mezőgazdasági termékek finomabb átdolgozását.
Viszont a magyar közélet legacélosabh erői mindig a városokban központosultak; a magasabb müveltségnek
fokusni, az erós netnzeti érzésnek mentsvárai.
Szóval városokra szükség van akár
kulturális, akár nemzeti, akár közgazdasági szempontból vizsgáljuk a helyzetet.
Vármegyénkben a városi élet teljesen hiányzott a legújabb korig. Sót
most is csak kialakulásról lehet szólani.
A gyergyói részekben Gyergyószentmiklós, a vármegye nagyobb felében Csíkszereda törekszik mind jobban városi
jellegre.
Most ez utóbbiról szólunk. Gyergyószentmiklóst szerencsésebb helyzete,
tekintélyes népessége bár fokozatosan,
de bizonyosan előre viszik a fejlődés
utján.
Csíkszereda azonban még pár évtizeddel előbb igénytelen hely volt; bár
évszázadok óta, bizonyos municipiális
kiváltsággal birt, nem tudott nagyobb
terjedelemre vergődni.
Az ujabb változások néhány olyan
vonással ruházták fel, melyek legalább

a városi élet látszatát keltik a nézőben. lesz építve. Az eddigi helyiségek szűkek,
Városnak azonbitn még se nevez- primitívek voltak. Már pedig az ifjú élet
hető. Nem kulturális központ, hiszen a fejlődése, az egészségi szempontok ma
főbb iskolák Csiksomlyón vannak ; köz • már minden iskolánál éppen olyan fougazdasági élele színtelen ; iparról szólni! ksak. mint uz oktatási kiváualinak.
Őszinte elismerés illeti, akik ezt
is alig érdemes, kereskedelme csak t .
helyi igények kielégítésére szorítkozik. az ügyet, a ntegvulósuiás elé vitték.
A posta-épület épiiését a rohamosan
Egyetlen gyártélepe nincs. Népessc'ge
kicsiny. Igazán Csak nz aszfaltjárda és növekvő postaforgulom már elkerülheej;y néhány szebb éplllet (a törvényház tetlenné tették.
Egyetlen egy teremben van most
és megyeház) ad váiosius jelleget.
Tán nem is akarja senki várossá össze zsúfolva minden. Távíró, telefon,
pénzfeladás, csoinugfcl- és kiadás, levéllenni, kivéve u polgármestert.
libben az agilis h'alal emberben van posta.
Sem a közönség, sem a postahivasok ambíció, hiszen különben ha az nem
sarkalná, nem is tudjuk miként maradna inlnoki kar érdekei nem voltak kieléegy a mai viszonyok között igen szerény gítve.
fizetésű. nyugdíj igény nélkül való álKözszükségct pótol a város a forgalásban. De mit ér a sok szép terv, a lomnak megfelelő nagyságú postaépület
tevékenység, a helyes eszme, ha kivi- építésével. A mellett bizonyosan a vátelére hiányoznak a legszükségesebb rosnak alifţ csörgedező jövedelmi forráeszközök.
sát is t'jkiutélyes mértékben fogja szaKis eszközökkel kis eredményeket poritaui.
Csak azt nem találjuk helyesnek,
lehet csupán elérni.
A városi képviselőtestületnek leg- hogy az épületet az egyik terv szerint
közelebbi ülésén is szerepel két pont, valahol az állami iskola körül akarják
a melyek régóta érzett hiányt fognak elhelyezni. A posla lehetőleg oly helyen
kell, hogy legyen, mely a város közepótolni.
Egyik a kísdedovó, másik a posta- pén fekszik; tehát a mostani helytől
még beljebb vinni, elhibázott dolog lentie.
épület Ugye.
Reméljük, hogy a képviselőtestület
A kisíledovó építését a Csíkszeredai
Takarékpénztár Részvénytársaság bő- ürömmel üdvözli mindkét tervet s a kérkezű ajándéka tette lehetségessé. Őszinte déseket mindenki megelégedésére kedhála illeti azért ezt a pénzintézetet. Im > vezően fogja elintézni.
Mindezek azonban kisebb jelentő
egy. inngyar hauk, mely bo.'Ages jö"-?
delméböl kulturális célra is áldoz vala- ségü mozzanatok.
A város lakosságának a vármegye
mit. Bár példáját követuék más pénzintézetek is, melyek elég tekintelyes és állam támogatását kell megnyernie
nagyobb arányú fejlesztés eszméjének.
jövedelemmel rendelkeznek.
Rendkívül sokat lendítene a vároRégi szükség volt erre az óvótiára,
amely bizonyára céljának megfelelően son, ha a szomszédos községeket hozzá-

kapcsolnák ; ha a főgimnázium áthelyezésének régen vajúdó ügyét dűlőre vinnék ; ha valami életre való iparvállalatot létesíthetnének kormány támogatással, mely a villanyvilágítás ügyét is dűlőre segítené; ilyen és hasonló dolgok
adnák meg a városi jelleget; melylyel
más városok meg vannak- áldva.
Mig vezető embereinkben az ilyen
kérdések iránt kellő érdeklődés és egyetértés hiányzik, addig társadalmi, gazdasági és kulturális életűnk a mai szerény
keretek közt fog mozogni élő bizonyságául élhetetleuségünknek.

„Nemzeti Falanx" egyesület.
Budapesten .Nemzeti Falanx' cimen
egyesület alakult, melynek célja:
A nép szellemi és testi müvelésének előmozdítása, népies ismeretterjesztő előadások,
dal, lorna és céllövő versenyek tartása, dijak
és kitüntetések alapítása, végül a versenyek
állandó és intézményszerü megtartására céllövóliáznk és országszerte hordozható népjátékszin emelése.
Az alapszabályokat a belügyminiszter ur
jóváhagyván, az egyesület működését megkezdette.
Az egyesület élén gróf Teleky Arvéd,
dr. üerenday György és báró Xyáry Albert dr.
állanak, kik az egyesület nevében átiratot intéztek Csikvármegye alispánjához, hogy az
intézményt a járási és községi hatóságokkal
ismertesse meg, őket az intézmény járásonként,
illetőleg községenként való szervezésére és arra
hivja fel, hogy a községi költségvetésben a
községbeh fiuk részére kiosztandó versenydijakia egy, a község anyagi erejének megfelelő
összeget szavaztassanak meg. Tekintve az intézmény nagy horderejét, az átiratot a törvény-

De már ez megtörtént. Ami pedig egyA kémény vitézt annyira elragadta telegve állottak félre, csak a napos dédelgette
A „CSIKI L A P O K " T Á R C Z A J A . tudóvel.
ez a kép, hogy megfeledkezve katonai mivol- karján a fattyú rekrutajelöltet. Még csak csá- szer megtörtént, éppen ugy nem lehet meg

uem történtté tenni, mintahogy lehetetlen föltáról és minden reglamáról, lüldilöz csapta a kójához sem emelte a kezét.
napos könyvet és ölbe kapta a gyermeket.
— Corporal, Bodó!
kiáltott nyersen támasztani halottaiból Napoleoni, vagy bármelyik másvilágra pályázott halandót. Annyira ri— Már én nem bánom, akárki l'atytya a magáról tnegfeletkezett emberre Kuthy.
— A „Csíki Lapok" eredeti t&rczája. —
Bodó a másik pillanatban lélkarjára kapta deg fegyelem és humanizmustól való elzárkólégy is, de nekem szörnyű módon tetszik az
Irta: Palatínusa Jóssef.
a buta kis pofád, — és ezzel egy csattanós a gyermeket, összecsapta bokáit és tisztelgett. zottság pedig még a kaszárnyában sem lakozGólya köszöntött be a városvégi,, ormót- csókot nyomott, olyat, mint a Náncsiéra szokott
A katonai fegyelmen mosolygott, kacagott hat, hogy a leendő vitézt kitessékeljék. Az pelan szürke palotába, a helyőrség komoly ki- vasárnap este a ligetben, a gyermek piros mindenki, még a szigorú kinézésű falak is dig ép penséggel nem férne össze a tiszti kardnézésű épületébe. De nem olyan fészket rakó pozsgás pufók képére, amelynek gyönge bő- Csak a napos állt komolyan, még akkor is vi bojtta', hogy ártatlan, csöppnyi teremtést hatisztességes gólya, hanem olyan, aki a mamá- rén meglátszott a káplár szúrós szakállának gyáz-ba, mikor az általános hahota a benlévó sonló módon juttassák illetékesebb helyre, mint
kat Bzokta meglátogatni. Egy valóságos, ele- sörtenyomai.
összes tiszteket kicsalta a folyosóra. Majd a imilyen módon a kaszárnyába keveiedett. A
ven, ici-pici sivalkodó emberket hozó gólya.
között legalább az a fölfogás uralErre újra bömbölésbe fogott a kaszárnya következő, nem mindennapi mondókába fogott: tiszturak
Nem látta ugyan senki, hogy a csőrében hozta,
— HerrOberleitinnnt meldegchorsamst... kodott, hogy a gyermeket a garnizonban kell
de annyi tény, bogy az alig másféllábnyi em- hívatlan, váratlan vendége és fújta teletüdőveltartani.
Itt elakadt mert, a többi amit még monberke bajnalhasadásra a tiszti pavilion lépcső- fujta türelemmel, ugy hogy becsületére vált
fölött azután összeült az itélójén jelentette nagyságával éppenségben arany- volna akármelyik lótudejU prima csehtrombi- dani akart, nem volt benne a vorchrittmiUsiges tanács,Reggeli
már tudniillik a tisztikar. Rövid vita
Dienstspracheba. Bodó pedig a Diensprachen
ban nem álló hangon megérkezését, nyilván tásnak.
abban állapodtak meg, hogy a kis lelen— Tyüh, azt a füzfánfütyüló Jeremiását kivül jó higeci fiu lé't-ire annyit értett a német után legyen
méltatlankodva a lovagias tisztikar lovagiatlanbárkié ben tartják a kaszárnyában.
sága fölött, hogy még csak észre sem akar- annak a cinegefogó tökfilkó kis fejednek, ne nyelvhez, mint a dalailáma a tótorgouához. cet,
Dadát fogadnak a részére a zsebpénzükből
Kuthy újra rárivalt:
kornyikalj, hanem ha ide pottyantál a sehonták venni.
közösen fölnevelik, azzal érvelve egynémely
nából, tanuld meg a vorschriftliches reglamát,
— No, vas méldest. a'Szakravolt'I
EIŐ9zör a napos káplár bukkant rá.
kíváncsiak, hogy elkövetkezik még az az idő,
— Szent Kleofás és millió donnervetter! mert különben mindjárt einzelt kapsz kurta
— Kenn' nit mer dájes! — nyöszörgött mikor a titok lölpattan és a lelketlen anya
- hőkölt visBza a harcsa bajuszú vitéz, amint vassal I — pattogott a káplár, akit akkor már a verejtékező káplár.
megbánja büuét, megjelenik előttük, hogy
körülvettek a tágas, fehérre meszelt folyosón
meglátta a sivalkodó pólyás babat.
— Alsó, melde ungarich ! — toporzékolt visszakövetelje szivétől szakadt vérét.
a
különös
zajra
mindenfelől
kitódult
bajtársak,
— Halgass a vakapád kirelájzumát, aztán
a főhadnagy.
A tisztes módban elhízott kapitány urak
haptákba felelj, hogy mi a csuda deffelirozott akik érlhetó cşudalkozâssal bámulták a kis
— Jelentem alássan, — szolt neki bato nevetségesnek tartották a tervet, sőt határoszörnyeteget. Az úgynevezett zöldfülűek szólni
ide? — morfondírozott tovább.
— Csak tán nem valamelyik tiszt úr ? ... sem mertek a meglepetéstől, csak az öregek rodva Bodó, — főhadnagy urnák, a gyereket rozottan ellene voltak, argumentálván azzal,
hogy valyamelyik könnyelmű kollega esetlegesHiszen ha megtudnák, megégetnék... De uram kockáztattak meg egy-egy csipós kérdést a itt találtuk a pavilion lépcsőjén.
Amint, hogy beigazolást is nyert a jelen- szégyenét csak nem veszik magukra.
bocsáss, öreg katona létemre, hogy is gondol- naposra, aki még mindig karjaiba szorongatta
a Bivalkodó teremtést.
tése. Főhadnagy ur Kuthinak nemkülönben
— Ei, ei, meine jungc Herren, sei" me'
hatok ilyent I
A csöpp ember pedig, aki csak úgy ficánA nagy tolong t. zűrzavar kíváncsivá tisztársainak nem csekély meglepetést okozott doch ka' 1' íjacl', oder vas meinea Sie, — csóválta vasko9, puffadt fejét a legerkölcsösebb.
kodott a patyolat fehér pólyában, miut egy ele- tette a lakosztály aranyzsinóros vitézeit is. ez a különös kijelentés.
ven sajtknkac, mintha megszégyelte volna a Kuthy, a fürge hadnagy toppant ki legelsőbb
— Ilyet soha! Hallatlan! Szörnyűség!
De hiába volt minden apelláta, minden
túlságos elérzékenyedést, abba hagyta a sirást szobájából. Miután egy katonai stílusban el- Gyalázat! Becstelenség 1 morajlott végig
ellenkező argumentum. Mire a villás reggelivel
és mivel ezenkívül mást nem is tudott, termé- mondott kacskaringós teremtettézésben a le- méltatlankodás az aranysujtásos tiszt urak a szivargyujtáshoz értek, a lelenc tauglich-nak
szetesen mosolyogni kezdett, de amúgy tele- génységre rivalt, lépett közelebb. A fiuk tisz- között.
proklamál tátott.
6<lyi a kAiainr&bia.
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alább a kormány ebben a meggyőződésben
van 8 azért a kiegyezés fárasztó munkája
közben arra ÍB időt szentel, hogy ez okokat
felkutassa s amennyiben módjában áll, azokat
különbözőbb köreiből vett előadásokkal tanit- ellensúlyozza.
Pestvármegye alispánja az illetékes kö- vezetőinek, a tanítóknak is.
A termelési, belforgalmi, hely), piaczi
íme! Ez a .Nemzeti Falanx"- egyesület hatnók.
rök teljes tájékoztatása ésfigyelmének felhíFeltámadna a magyar nép képzeletében és hasonló viszonyokban keresi az orvoai&g
vása végett egész terjedelmében közttlte aj céljainak első része.
útját s részint municipiális, részint kormányAmint látható, az imént vázolt cselekvés Nagy Lajos és Mátyás udvartartása; a régi zati
egyesület célját körülvonalozó kővetkező gyaintézkedéseket tervez; ahol ezek sem kimegkezdése a legkisebb anyagi áldozattal ke- letűnt magyar világ alakjai, a regősök, hege- elégítők, ott a töryényhozás utján akar a bakorlati irányú cikket:
dősök,
a
kuruc
vitézek...
jok ellen orvoslást keresni.
.A magyar nép szellemi éB testi tökéle- resztül vihető.
Én ugy sejtem, ez intézmény különösen
A törvényhatósági intézkedéseket más
tesítése mindnyájunk kötelessége. Minél széHa mutatónak egy-két nagyobb vidéki
lesebb rétegekben terjesztjük nemzeti multunk, városban rendezünk néptorna-versenyt, a példa azért volna nagy arányban művelő hatású, alkalomra hagyva, a mult napokban a törvényhozás és a kormány részéről teendő intézkefajunk nemes hagyományait, minél több esz- tetszetős lesz s néhány év alalt országszerte mert a versenyek utján a nép abhan, mint dések
küldötte le rendeletét Wekerle
cselekvő tényező venne részt Viszont az in- Sándorügyében
ményt, tudást öntUnk a nép lelkületébe, minél tartanának eféle versenyeket.
miniszterelnök, mint pénzügyminiszter
telligentiának
a
néppel
való
tisztán
eBzményi.
Ügyesebbé, kitartóbbá tesszük az egyéneket,
a
törvényhatóságok
alispánjaihoz és a törvényAmi azután az egyesület programmjának
annál erősebb lesz maga a — nemzet.
másik részét teszi, az a nép szellemének gya- politikai érdeknélküli érintkezése egy üdvös hatósági városok polgármestereihez, melyekáramlatot készítene elő, mely az átlagos mű- ből kiemeljük a következőket:
Erre a célra törekedik a Nemzeti Falanx. korlati művelése.
A kormány a megélhetési viszonyok könyveltséget terjesztené, magasabb színvonalra
Tehát teljesen gyakorlati irányt követ.
Az alap az egyesület céljainak első ré
kérdését tanulmány tárgyává teve,
Ma a vidéki polgár gyermeke kikerUI az Bzében meg van. Mert a néptorna-versenyek emelné és egy a német, vagy svájci nemze- nyiiésének
ezzel megbízott saját kőzegeiu kivül mezőgaztéhez
hasonló
magyar
középosztály
kifejlődéelemi iskolából, azután mindaddig, nmig csak keretébe beilleszthetők a helyi, környékbeli
dasági és iparügyi szakértők bevonásával még
katonasor alá nem viszik, senkise in törődik dalárdák monstre hangversenyei. Maga a nép- sét előmozdítaná.
ennek az évnek elején külön szűkebb körű
Ebben a keretben a művészek, az írók bizottságot alakított a végből, hogy a közélelvtde. —
torna-verseny a dalosok énekével kezdődnék.
Pedig, ngy gondolom, senki sem vonja A Himnusz vagy a Szózat volna a bevezető uj műfajokat teremthetnének, amik az n szín- mezés körére nézve megállapítsa a világgazviszonyoknak visszahatását ami árainkra,
kétségbe, hogy az elemi iskola az 6 primitív A versenyszámok közé pedig hazafias indulók magyarságukkal egy természetes, erős áram- dasági
összegyűjtesse a jelentékenyebb külföldi piaismereteivel egy-egy modern állampolgár ki- kai, rövid, magyar tárgyú operarészletek, régi latot vinnének ugy a művészetbe, mint nz iro- cok áradatait, kutassa azokat az indokokat,
képzésére éppen nem elegendő. De más rész- kuruez melódiák éneklésével töltetnék be. A pro- dalomba.
amelyek közrehatnak az élelmi cikkek áraiíme I Az én célom fölkelteni nz érdeklő- nak emelkedésére.
ről az ember épen 10—1*2 éves koráig nem grammpontok közé beilleszthetők volnának ciKözelebbi föladatát képezi a kormánydést egy teljesen uj gyakorluti irány felé, a
is alkalmas arra, bogy az állam, a nemzet gányzenekarok tárogntós versenyei.
melyen haladva, ugy érzem, a népfizikai és nak, hogy e tanulmányok és adatok alapján
szempontjából legfontosabb, történeti tradícióA versenyek történeti keretének meg- szellemi müvelését uz ösBzes eddigi eszközök- adminisztratív s amennyibea jogkörét meghakon alapuló faji tudatot, önérzetet kifejthesse!
ladná, a törvényhozás fölha:almazásának kiTehát meg kell ragadnunk népUok neve- adása végett mondjuk kezdószámnak föl lehetne től eltérő nngyobb arányokban mozdíthatnák kérése után megtegye mindazokat nz intézévenni
egy
Mátyás-kora
beli
lovas
torna
bemuelő. — Közéletünk egyik tekintélye harmadéve seket amelyek a kivitel és a belforgalom
lését és képzését abban a korban, amikor a
irányítása, a termelési viszonyok elősegítése
szív és ész az eszmék befogadására fogékony, tatását. Mire, ugy gondolom, vállalkoznának az intézményről ezt irja:
arisztokratáink fiatalabb, lelkes tagjai.
,Mi nagyjában a véleményem a nekem es irányítása, a helyi és piaci viszonyok rena 12 éves korban.
Képzeljük el már most egy ilyen lehető- átadott memorandumban vázolt intézményről ? dezése, a következő kereskedelem szabályoMár most nézzUk csak, ezt a célt a .Nema helypénzele és altalában a közszolgálleg
történeti
keretek között mozgó nagy ver- Azt gondolnám, hogy annak megvalósulása, zása,
zeti Falanx" miként akarja elérni?
tatások mértéke és lerovásí módja tekintetében,
senynek
micsoda
hntásn
lenne
a
néplélekre
?
különösen ami viszonvaink között és a kultur- nemkülönben egyéb tekintetben szükségesek
Első sorban testedző, afizikai Ügyességet
Egyáltalán tapasztalhatjuk, hogy az u. n. tö- tényezóknek a vidékre való gyenge kihatása arra nézve, hogy az élelmi cikkek araira csökkiképező rendszeres gyakorlatok által.
Ez minden faluban könnyen megvalósít- meglelkesedésnek olyan elemi ható ereje van, mellett ugy kulturális, mint nemzet politikai kentőleg bassauak.
Miután e cél el jrés're nemcsak egyes
ható, ahol tanító, jegyző, egy-egy lelkesbb hogy ez r lói a műveltség magasabb színvo- szempontból csakis üdvös volna".
általános és rendszeres intézkedéseket kell
nalán állók sem vonhatják magukat ki. Hogyföldbirtokos, tűzoltó főparancsnok stb. van.
A .Nemzeti Falanx"-bau lefektetett eszme tennünk, hanem az okszerűeknek mutatkozó
Egyelőre nem kell egyebet tenni, mint a ne lenne tehát nz ilyen nemesebb eszközökkel annál is érdekesebb, mert a most Csíkszere- intézkedések egész sorozatát ki kell merítefalusi fiatalsággal vasárnap délután másfél felkeltett tömeglelkesedésnek kiváló hatása az dában megalakult Székely Társaság céljávul nünk, arra hívom föl Tekintetességedet, hogy a
rendezett tanácsú városok polgármestereinek
vagy 2 órát foglalkozni, vele az u. n. szabad egyszerűbb lelkületű egyénekre? Vájjon az teljesen megegyezik.
meghallgatása után jelölje meg mindazokat
gyakorlatokat végeztetni, azután versenyfutta- időnként megujuló ilyen versenyeknek az ott
az intézkedéseket, a melyek a törvényhatóság
tást, távol és magasugrást, kötélhúzást gya- résztvevőkre nem lenne-e olyan kitörölhetetlen
lennének teendők a végből, hogy a
hatása, mit azok egész életükön keresztül sem A kormány a drágaság ellen. részéről
koroltatni.
közélelmezési viszonyainkban a köunyebb és
felejtenének
el
?
Vájjon
nem
hatna-e
n
népben
Általános n panasz az e g é B Z országban olcsóbb megélhetés biztosittassék s különösen,
Az ekként, mondjuk egy évig már képeélelmi czikkek drágasága miatt A megél- hogy az elsőrendű szükségletet, fóleg pedig a
zett legénység azután fokozatosan végezhetne Bzétszórtnn lakozó sok tehetségre fejlesztóleg, az
hetési
viszonyok folyton nehezebbé válnak kevésbbé vagyonos néposztályok szükségleteit
összetettebb és nehezebb gyakorlatokat, rend- buzditólag? Képzeljük csak el, hány lappangó Knnek oka egyrészről olyan körülményekben tevó élelmi cikkek ára normális keretekbe
lángész
tUnnék
ki,
mely
igyekeznék
nz
ó
ősszeres, csapatos menetelést, felvonulást. Nagy
rejlik, melyek a világ helyzettel állanak össze- szőri ttassék.
suly volna helyezendő a fegyelmezett mozdu- erejével történelműnk, zenénk éB népköltésze- függésben. Legfőbb ok a munkásosztálynak
A közönséges hus. a baromfi, a tojás, a
tünk kincses házába behatolni?!
folytonos bdrharcza Persze, ha az egyik szakma- liszt, a főzelékek, a zöldségek, a burgonya, n
latok megtanítására.
beli
munkások
nagyobb
bért
csikarnak
ki,
zsir
éB
szalonna, a tej és vaj s az ugy házAz intézmény működésének harmadik, akkor hasonlóan cselekesznek valamennyi fogKét év után mehetne afiatalság a helyi,
valamint ipari szempontokból kiváló
vagy pedig időnként a közeli városokban léte- legfontosabb fejezete akkor kezdődnék, ha a lalkozásbeliek, ugy hogy végső eredményében tartási,
fontossággnl bíró tüzelő anyagok áraira óhajcélul kitűzött munkakör állandó és intenzív maguk a munkások sem nyernek Bemmit; mert tanék különös súlyt fektetni. Minthogy azonban
sítendő lövőiskolába.
Hogy afiatalság és afiatalságot vezető megvalósítására épülettel is rendelkeznénk. Ez, ha magasabb bért kapnak is, miuden szük- nemcsak élelmezési, hanem általában megéltanitóság buzduljon, minél több helyi, kerületi lehet, csak évek hosszú és nehéz munkája ségletüket drágábban tudják kielégíteni s a hetési viszonyaink könnyítése egyik kulcsa tárkicsikart többlet rámegy az árak emelkedésére. sadalmi és gazdasági fejlődésünknek, nz esetés végül országos néptorna és nép-céllövészeti után következik be.
Hallottam is kőműveseket egymás közt
ha a közélelmezés körén tul a kereseti
versenyek rendezendók.
Ekkor valósíthatnék meg mindazt, amit pana9zolkodni, hogy a régebbi kevesebb bér- ben,
viszonyok javítása s a lakások — tőleg az
Magában véve már a versenyzés a leg- én képzeletemben látok. Uj irányú, teljesen rel jobban meg tudtak élni, mint a mostani egészséges muukóslakások — bérének olcsóbbá
egyszerűbb lélekben is felkelti az önérzetet, a magyar tárgyú történeti jelenetek, operarész- több mellett. Persze, ugyanezt mondhatná tételére is különleges intézkedéseket tirtana
szükségeseknek, felhívom Tekintetességedet,
törekvést, főként pedig akkor, ba az a falusi letek, rövid nemzeti allegóriák, majd a nép minden más munkás is.
Ezenkívül azonban olyan tényezők is hogy javaslatait ezekre is terjessze ki.
fiatalság látná, hogy az ó versenyei iránt a Ízlésének megfelelő vígjátékok volnának elő
közrehatnak az árak emelkedésére, amelyekre
Meg vágyók győződve, hogy Tekintetesnagy közönség érdeklődik, sőt a sikert nem- adhatók. A nép szemléltető, mulattató módon törvényhatósági, kormányzati és törvényhozási
is át van hatva a kérdés fontosságától
csak erkölcsileg tetszésével jutalmazza, hanem megismerhetné nagy nemzeti költőink alko- intézkedésekkel korlátolóan lehet hatni; leg- séged
és sikeres megoldásának sürgős szükségességétől, felteszem azért, hogy lelkiismeretes alaA gyermek fölnevelésének gondjaival, mintössze, mikor a nagyúr kegyes ravaszsággal A kantinban egymásnak adták a kilincset a possággal készíti elő és teszi meg javaslatait.
Miután a kormány ugy saját hatáskörébe
legilletékesebb, főhadnagy ár Kutby bízatott imigyen szolt hozzájuk, mentegetőzve:
látogató arany zsinóros vitézek S ahány venmeg, aki viszont káplár úr Bodnnuk, mint a
— Hchauu's meine Herren, hony soqui dég, annyi uj játékszer, cukor és egyéb tömén- vágó adminisztratív intézkedéseit, valamint a
teendő előterjesztéseit még a
gyermekhez leginkább ragaszkodó legénynek, mely pense, nber ich musste das mach'n.
lelen csecsebecse ajándék vándorolt az „ezred törvényhozásnak
Ülésszak folyamán óhajtaná megtenni, jahamarosan megadta a szükseges intézkedéAzután sorba mindnyájuknak tiszti becsü- gyermekének.' Mikor aztán annyira fölcsepe- téli
sekre nézve az útbaigazításokat. Az uj had- letszavukat kellett adni, hogy a gyermek szár- redett, hogy gügyögni és járui tudott, először vaslatainak előterjesztését november hónap
seregbeli lakására nézve abban állapodtak meg. mazásáról nem tudnak semmit. Nţiltan, bang- egy játék, majd pedig egy valóságos ponny- végéig elvárom.
hogy a kantinba raktározzák be. A szalma- reszketés és csuklás nélkül a szemébe mon- lovat kapott. Herr Vitéz a Vorscluittban előágyak keménységüknél fogva nem kínálkozván dotta mindenik a mondókáját. Kiállta vala- irt teljes fölszereléssel, de természetesen csak
megfelelőnek a kis emberke részére, azonnal mennyi a szúrás, vizsga tekintetét, nem jött miniatűr kiadásban. A sétalovaglásnál és kocsi- Az E. K. E. Választmányénak
összeguberáltak egy tisztességes bölcsőre való zavarba egyik sem.
zásnál egy-egy neveltebb baka vitte a libériás
XVII. évi Jelentese.
összeget. Káplár úr Bodó még aznap dadát is
— Jól van fiuk, látom, rendében van a szerepét, aki fölött az elkényeztetett úrfi zsar- (Az 1907. szept. S-án tartottt kOzgytllése alkalmából).
fogadott, végtelen szívbeli örömére önöuma- dolog, — dörmögött a megnyugvás tudatával noki hatalommal uralkodott.
(Folytatás).
gának, a termetes és jól táplált Náncsi sze- az öreg. Majd mosolyogva tette hozzá: —
De végre is a tűzess arabs ponny lett a
mélyében. Ezek megtörténvén, a dolog nagy- Most már még a keresztapaságot ia elválalom.
Az
egyesületi
kirándulásoknál közgazdaBandi veszedelme. Inepicirungra érkezett a bri- sági szempontból sokkal
jában rendben volt.
fontosabbak azok a
Ki tudja, hát ha hercegi vér csörög n kölyök gadéros.
A
libériás
bakának
is
ki
kellett
vokirándulások, amelyeket magáncsoportok réA tiszti étkezésben a délebédnél ismét ereiben.
uulai
a
csapatszemlére.
Bandi
pedig
egyedül
A tisztek arra lelkesen megéljenezték az maradt a ponnyval. A kis vadállat mintha meg- szére rendezett egyesületünk. Hogy mindenkiaz ó gyermekükről folyt a diszkurzus.
nek megkönnyítsük a turistáskodást, folyó évi
— De mit szól a stiklihez az ezredpa- alapjában véve jószívű öreget.
volna ezt Elérkezettuek látta az időt turista
naptárunkban 56 kirándulási tervet tetA keresztelés még a rapport után meg- érezte
rancsnok, ha megtudja? — kiáltott föl egy
kielégíteni
rég
táplált
boszúvágyát
kis
kínzótörtént annak természetes rendje és módja sze- ján. Olyat rúgott a gyereken, amint az Í9mét tunk közzé. És ha valaki hozzánk fordult ugy
nyurga képű hadnagy.
— Itt van ám a bökkenő, aminek a fele rint AZ .öreg" tartotta a keresztvíz alá, az dresszirozta, hogy nz ártatlan teremtés szó bel,-valamint külföldre, azokat megküldöttűk
sem tréfa! — mosolyogtak össze a tisztek. aktust pedig, melyen jelen volt a tisztikar tel- nélkül bukott a földre, ahonnét nem is kelt A mult egyesületi év alatt 817 esetben küldöttünk előre kinyomatott kirándulási progszámmal, a tábori lelkétz, OberleUtinant föl többet a saját jószántából.
— Rápportja irjuk a fattyú nevét és jes Pater
rammot 183 esetben dolgoztunk ki, ugyancsak
von Adalbertus Luidgrand végezte.
punktum I — pattant föl a diadalmasan egy et
kirándulási tervezetet. IgyekezAz
ezred
kedvencze,
mint
ahogy
a
gyermeket
Különösképpen
káplár
úr
Bodónak
jutott
könnyűvérű. Erre aztán keletkezett olyan ha- csak közönségesen nezezték, Bandi nevet nyert szomorú osztályrészül észrevenni n gyermek megkeresésre,
legtöbb ily kirándulást a Székelyföld
hota, hogy rengtek bele a falak és táncoltak a keresztségben, mivel bogy azon a napon, halálos szerencsétlenségét. Zokogva jelentette tünk
felé irányítani. Fájdalom a Székelyföldön a
a poharak az asztalon.
amikor hivatlao-váratlan beköszönt a kaszár főhadnagy Kuthinak, aki egy katonás károm- közlekedési viszonyok még mindig nem vál— Bernikor neve sincs I — vágta vissza nyába, szent Andrást irt vala a kalendárium kodást Bziszegve ki fogai között, egy könycsep- toztak meg. Az idegenforgalomnak nagyobb
a riposztot egy másik szellemes flu.
Még az ezred törzskönyvében is bekerült a pet, talán az elsőt életében, morzsolt ki sze- fellendülését csakis a Székely körvasúinak ki— Aperte, csakugyan 1 - fódözték fel fattyú neve. Nem rendes rubrikák közé, hanem meiből, aztán elindult az istálló felé. Elővette építése után várbnjuk.
a világosságot:
egy külön, beillesztett lapra, amelyen a kö- elefántcsonlnyelU revorverét, fóbepuffantotta a'
A mult egyesületi év alatt is igyekeztünk
— Majd mi megyünk rapportra, meglás- vetkező szavak ékeskedtek, szemszúro begyes- ponnyt és mikor az élettelenül rogyott az eztelhető módon a diák-turistaság Ügyét
sátok csak I
végű betűkkel: Andreas Vitéz, tényleges szol- red kedvecének kihűlt kis teste mellé, utánna tőlünk
lebonyolítani. A vallás és közokt miniszternek
Éa csakugyan, a szigora Havasa rapportra gálaton kívüli generális jelölt
vágta revorverét.
az egyes iskolákhoz intézett körrendelete nécitálta a tisztikart Hogy miért azzal mindenki
András Vitéznek pedig aranyabb volt az
— Oda van a drága kis Bandikánk I só
tisztában volt Másnap mindnyájan teljes dísz- élete, mint egy kiszolgált bakáé, akinek a bol- hajtott ugy szomorúan egy fájdalmas pillantást mileg egészségesebb állapotokat eredményezett,
a koldulás szünőben van. Mindazonáltal
ben ott álltak az ezredparancsnok szine elótt. dogsága pedig tudvalevőleg nagyobb, mint a vetve a halott gyermekre és vitte a leverő bírt
107 diák-turista fordult meg városunftban. A
Kutatva vizsgáltatta egymást, mosolyogtak kerek föld összes infanterisztájáé együttvéve. tUztársainak.
diák-turisták ac egyes taaiotéietekben kaptak
hatósági bizottság is tárgyalói fogja a szerve- a versenyzőket tisztességes érmekkel, dijakkal, tásait, Tinódy Lantos, Balassa Bálint, Arany
zés, illetőleg veraenyösszegek megszavazása elismerő oklevelekkel lUnteti ki. A kitünteté- János stb. műveit.
Végűi a népet az emberi eszmék legsekből természetesen kijutna a rész az Ifjúság
céljából.

Október 2.

C S I K I

L A P O K

40. axAm.

szállást és élelmezést. Magánosoknál is sokut menedékházak, turista utak és állomások ál- nak. A magyar nemzet nem feledheti el A székely- világosság a késő éjjeli órákig eltartott. Szehelyeztünk el Egyeseket Nagy Gábor szálloda- tal kilátás vun arra is, hogy az E. K. K. mil- ség ezeréves szolgálatait, tlJgy van! éljen!) Ha e rencse volt. liogy teljes szélcsend volt, s hogy
tulajdonos 'úr tagtársunk támogatott élelmezés Bzeril hivatalos bajiékot ayer Gyergyó-Szent- föld lakói egymást szeretik, egymással nem torzsal- a tüz helyéhez közel nem volt gyúlékony
nyújtásával Irányításunkkal és egyesliletUuk miklós egyik történelmi nevezetessegü házá- kodnak, egymást megértik, akkor elérhetjük, hogy anyagból való ház. Szél esetén akár az egész
vezetése alatt a következő tanintézetek és cso- ban. És reméljük, hogy aSzovatáról Gyergyóba álinaiuk megvalósulunk. A Székelyföld és népéuek város leéghetett volna. A megjelent rendőrportok tettek kirándulást és muzeuinunkbau vezető bosszú, de rendkívül élvezetes utat is jövőjére iirili poharát, iZajos éljenzés és tapsi.
kapitánynak rendőreivel egyült úgyszólván
csoportos látogatást:
kellemesebbé teszi majd az E. K. K. reális
Ilene István képviselő után Mezőssv állam- tétlenül kellett végig néznie, mint hamvad le
az épület. Gyalázatoson nézünk ki tűzrendé1. Kőbányai kaszinó .
18 taggal munkája A Bucsin tetején. Kétségtelen, hogy titkár mondott rendkívül tartalmas beszédet.
szet tekintetében, se ember, se eszköz, se víz ;
gyergyói alkotásokkal lépést fog tartani a
2. Angolok kirándulása
12 „ aturista
A lakoma után a miniszter küldöttségeket focsak bámuló tömeg. Előkerült valahonnan egy
ügy egész Csikvármegyéhen és igy gadott.
3. Győri áll. tanitónó-képezde .
34 „ mindjobban
szivattyú, de senki sem értett hozzá, miként
(oltárul ez ország szivétől leg4. Budai áll. tanítóképző
33
Csikmegye küldöttségét Nagy György kép- kell vele bánni. Jó YOIILI már egyszer öntumesszebb
esó,
de
leggyönyörűbb
és
legtörzs5. Kolozsvári Kereak. Akadémia
13 „ gyöketesebh vidékünk, mely a természet szép- viselő vezette és kén lést intézett a miniszterhez, datra ébredni. A városlla még mindig sok a
ti. Kolozsvári református fógitnn.. 38 „ ségeivel egyenrangú Hvájczczal, 'de a termé- hogy Mezőssy államtitkár mikor jőu Csíkba az eiilő zsindelyes faház, ami készveszedelem. Ha
7. Fogarasí áll. főgimnázium
48
azt messze meghaladja, és legelő arányosítással felmerült bajok tanulmá- másként n"iii, hatósági utou kell szervezni a
8. Kolozsvári népiskola - . .
21 „ szet kincsére nézvefolytatjuk.
nyozására: mire n miniszter kijelentette, hogy mi- tűzoltóságot: mely ne kísérletezzék a vesze9. Kolozsvári Mttgán-Tsztviselók . 5 „
helyt a kiegyezési tárgyalások véget érnek, de delem percében, hanem tudja feladatát; szi10. Nagybányai főgimnázium .
50 „
mindenesetre nz ősz folyamán az államtitkár sze- vattyúkat, csákányokat, horgokat kell besze11. Szegedi áll. főgimnázium .
30
mélyesen lejön közénk, hogy a bajok forrását ta- rezni. Vármegyénk alispánja nagy harcosa a
A székely kiállítás.
12. Tordai polgári iskola 47 . .
47
nulmányozza.
tűzrendészetnek, fogja még kezébe az ügyet;
13 Fogarasi áll. polg. leányiskola 32
Háromszékmegyo székhelye. Sepsiszentgyörgy
Sümegi Vilmos^ kérte Gyergyó nevében a indítsa meg a mozgalmat ugy hatósági, mint
14. Kolozsvári vakok intézete
32
egy pár napra HZ egész Székelyföld központjává székelység támogatását, amit a miniszter niegigért. társadalmi uton. A társadalom pedig okuljon
15. Kolozsvári felső leányiskola .
80
lett. Szeptember 2^-én nyílt meg a sok gonddal
ebből a kisebb veszedelemből, mert jöhet nalti. Nagyszebeni ág. tanítóképezde 2G „ előkészített kiállítás, mely négy napin terjedt. A dezett.Este a Veieskereszt műsoros tánecstélyt ren- gyobb szerencsétlenség, s akkor bűnbánóan
17. Nagyváradi Magántisztvisdlók 38 „ kiállítás czélja a Székelyföld mezőgHzdasági él,,
tördelhetjük a kezünköt. Azon már nem se18. Kolozsvári ipnregyesü'et . . . 20 „ tcnek megismertetése. A kiállításnak a szokottnál
gíthet semmi. A szeredai polgárok önként épÖsszesen 18 kirándulás
577 „ nagyobb jelentőséget kölcsönzött. hogy « székelypen nein sietnek embertársaik védelmére.
földi kirendeltség kezdeményezésén; jött létre, s
KÜLÖNFÉLÉK.
Ezek közül Igen kimagasló volt az an- liogy űzőn a fnldinivelésiigyi kormány t'i'.je Darányi
— Esküdtek szolgálati lajstroma.
golok kirándulása, amelyet Sruhsole nagy ma Ignáez miniszter. Mezőssy Béla és Balogh Vilmos
A esikszeivilai törvényszéknél 1907. évi október
—
Az
egyház
köréből,
línjiiu
J-Yruncz
gyár barát vezetett. Négy napig időztek angol államtitkárok is megjelentek.
hó 21 -én kezdődő ü l . eshiidtszéki iilésszukra kös/riils/.i'ki tnnnesns-jdebáiiost Kurkasbikárúl (\sikvendégeink körünkben. Megtekintették váró
tki'zi'i esküdteket sorsolták ki: A A rendes esJelen voltuk azonkívül nz ünnepélyes megsunk nevezetességeit, kirándultak Maros-új- nyitáson a székelyföldi főispánok és képviselők: Cjjntúszegre helyezték nt.
küdtek: Zakariás István kereskedő, (iyimesbükk.
— láskÜVÖ. Itáliát Alajos csikszerediii Kaiila Mihály kereskedő. (íycrgynszentiiiiklós. Lado
várra. az Arpád-csücsrn, a Hideii-Sznmns vi»;- tehát mindazok. kiknek kezében a székelység sursa
gyébe és a revi Zichy-cseppkő barlanghoz A le vun téve: a hivatalos kormányzat és társadalmi ni. kir. ndútiszt tolyú hő l'J-ru tartja esküvőjét Péter birtokos, t'sikszentmihi'dy. Itnstyák Kálmán
l mn; líózsika kisasszonnyal.
kalauzolásuál kiválóansegitsegére voltak Sándor előkelőségek.
kereskedő. Kozmás. Konc/. Tamás szatócs, C'sikusicso.
Józsefné árnó, Kovács Irén tanítónő, Bor»
— Halálozas. Hozó IVilm"' szül. Kazakas Id. Veres .lózset tnhlniivelö. Oikszentsiraon. Ölti
Reméljük. hogy n kiállítás, mint élő tükre
György unit. dékán, Csifó Salamon unit lel- n Székelyföld mezőgazdasági életének, hasznos Anna szeptember hó
IV^P'I 7 órakor hosz- Lajos Ferenezé föltlinivelő. .Madétalva. Benedek Dékész. továbbá Telkes Bula papnövendék. Kö- útmutatással szolgált az illetéke köröknek s szas szenvedés lltáll. életének 55-ik évében me^- nes lohhiiivelö. l'sikszeiitkiiály. Kassai Lajos mévetkezményeiben igen érdekes volt még n kó- kormánynak és képviselőknek egyaránt, s hug lialt (.'sikszeutmártoiihan.
száros. Madélnlva. Xa^v Imre nyng. felsőnépiskolái
báuyui kaszinónak Jósika-telepre, onnan a Vati ennek tanulságai nemsokára kedvezd crcdményekr
igazpitö. Csíkszereda. I »i. Halló István fíígimná—
A
Szekely-Tarsasag
ülése.
Az
vary-sirhuz és Keketóra rendezett kirándulása, fognak vezetni. Ebbeli látjuk a kiállítás jelentő- újonnan megalakult Szekely-Tarsaság az alap- zinmi liimir. Vánlotlalva. Fejér JakAb kereskedő
amelynél kiváló érdemet szerzett dr. Veress ségét.
szabályok megállapítása vegett dr. Balló Ist- Szépviz. ltogdán István takarékpénztári igazgató,
János bánffy-hunyadi ügyvivőnk. F, kirándulásA kiállítás szakszem ismertetését ti követ ván kir. tanfelügyelő elnöklete alatt folyó évi (iyergyószeiitmiklös. Dajhnkát Zakariás birtokos,
ból kifolyólag említett kasziuó a kőbányai fii kező számunkra hagyva, most néhány vonáshai szeptember hó 24-ón ülést tartott. Az l'JÖO ban kereskedő, (ryiniesíelsőlok. Boeskor István kisbirgetlenségi körrel kapcsolatosan elhatározta, magárúi az ünnepélyes megnyitásról akarunk ol- megállapiiott és jóvahagyott alapszabályok tokos, (.'sikszentmártoii. Várady Dénes városi jegyző,
bogy a Vasváry-sirboz emieket állit A ke- vasóinknak beszámolni.
némi módosítással elfogadtatlak s jóváhagyás l'sikszcivila. L'ototzkv Pál kereskedő, Csíkszereda.
resztülvitelhez egy népes bizottságot küldött
Sepsiszentgyörgy a kiállítás megnyitása al- végett belügyminiszter úrhoz fel fognak ter- Fejéi- Miklós kereskedő. Szépviz. Takó Károly szabó,
ki és egy haugverseny rendezésével a költ- kalmával
,(.|i Ünnepiem díszben fogadta jesztetni. A tisztviselői kar kiegésziteseképen Csíkszereda. Jakab .lózset* szabó, Csíkszereda. Itanc
ségek összehozásához megindította az akciót vendégeit, természete
Nemzeti szinil lobogók, díszkapu voltuk dr. Márton László th. főszolgabíró ellenőrnek, Ignác cipész, Csíkszereda. Csiszér Pető íivngahnaE bizottságban egyesületünk három taggal van unnak külső jelei.
dr. Kllliea Gyula th. szolgabíró pedig gazdá- zott tanitó, Várdotlalvn. Szebeni Menyhért birtokos,
képviselve. Vajha mielőbb sikerülne a kegyeMár szombaton a szokottnál nagyobb volt nak egyhaugulag megválasztanak. Az üleseket, Szépviz. Xsiigiin Zoltán képezdei tanár Váidottalva.
letes emléket fölállitaui, hogy sok lelkes honélénkség: vasárnap reggel valósággal özönlőit mely most még a kaszinó helyiségeben tarla tneze Imre IVdilmivelő, Csiksxcntsimon. Kovács Gerfinak ég houleanynak forró vagya beteljesed- nz
tnhlniivelö, Csikverebes. l!ál Sándor loldmivelő,
nz emheráradut.
tott. a társaság a jövőben a Kossuth-szá loda gely
jék. A síremlék fellítása után elórebatólag
Csikdelnc. Pál István kisbirtokos, Csikcseketalva.
Xémi
büszkeséggel
írjuk
le.
hogy
Csikvárkülön
helyiségében
fogja
megtartani.
Addig
a gyalui havasokba a kirándulók ezrei fognak inegye impozáns. KOO tagú küldöttséggel jelent is, mij; az alapszabály ok jóváhagyatnak, a tár- Ifj. (íyürgy Pál János kisbirtokos, Csiktftplocza.
zarandokolui.
meg, melyet vármegyénk alispánja vezetett. Mar saságnak miuél általanosabba tetele iránt az Kránosz ltogdán magánzó, (lyergyószentiuiklós.
B i A helyettes esküdtek : Szopos Domokos korcsA mult év folyamán 1401 drb. kisebb- Csíkszeredában több mint -100 egyén indult el a előkészületek megtétetnek.
máros, Csikszcreda. László Lőrincz kovács, Csíknagyobb ügyel láttunk el. Azok elintézése kora hajnali vonattal, mely alig volt képes helyet
— Csikvármegye maganjavainak szereda. (iyőrtl'y Mózes loldmives. Csikcsicsó. Jacéljából tartottunk 9 tisztikari tanácsülést. 5 adni az utasoknak. Ezekhez az alcsiki községekigazgató
tanacsa
folyó
évi
szepLetuber
bó
kab András tőhlniives, Zsügüd. Lakatos Ferencz
választmányi ülést, 10 értekezlet, Ö esetben ből 200 egyén csatlakozott. A küldöttséget (iÖdrv
tanulmány kirándulást, amelyekből négy ízben Ferencz polgármester fogadta az állomásnál Nagy 27-én delelőn 8 órakor ülést tartott, melyen lühhiiivcs, Csikcsicsó. Ilj. Mihálkó József kőtnives
a Székelyföldet kerestük fel uzzért. hogy jövő György képviselővel együtt. Üdvözletükre Fejéi- túlnyomói.ig megkeresések, vételajanlatok és Zsögiid. Gál Sándor korcsmái os. Zsügöd. Miklós
évi működésünk alapjait megtalálhassuk. A Sándor alispáu válaszolt a tőle megszokott lelkes ^egely iránti kérések targyaltattak; a tár^y Antal loldmives, mészáros. Csikcsicsó. Pásztory
sorozat pontját képezte továbbá a vaíias- és István íiirdőtulajdonos, Zsögöd. Filó Károly asztaszékelyföldi tanulmányi kirándulások közül hnngon.
ereduienyeiben legkimagaslóbb az, amelyet
A városba vouuló küldöttség
tolongó közoktatasUgyi miniszter urnák rendelete, ü los. Csikszcreda.
magánjavak ügye uuk ideiglenes ellátása, vaMerza Gyula fópéuztárnok, H-riu.iun Antal dr. sokaságot talált.
— Iskolai ünnepség A csiksomlyói
luuzeumt igazgatónk, Mélik István nagybirtoKkkor már az állomáson is mozgalmas volt lamint a magaiijavak részere külön ügyészi rém. kath. főgimnázium ifjúságának Önképzőkoj és Fejér Míbaly dr. társaságaban lettek az élet, ahol egymásután jelentek meg az előkelő- alias szervezese tárgyában. Végül az igazga- köre folyó hó (j-án délelőtt 11 órakor az intói jelentés és a p énzalapok 1U08. évi kőitseg- tézet nagytermében a tizenhárom aradi vértanú
özovata-fiirdóről kiinndulva a Bucsin-tetón át ségek, ti. in.:
Gyergyó-Szentmiklósra és a Gyilkos-tóhoz. A
emlékezet, re ünnepélyes gyűlést tart Az ÜnElekes Béla. Háromszék vánnegve főispánja vetese tárgyaltatott.
szekely iutel.igencziu tömörítve a társadalmi díszes négyes fogaton, l'grou Ákos udvarhelyi,
— Csikvármegye állandó váluszt nepség mu-iorát ünnepi beszéd, felolvasás,
eróket, nemes célú akciót indított a lete né- Apáthy Péter nugyküklillői főispánok; Sümegi Vil- mánya folyo évi október hó 3-áu délelőtt szavalu', ének- és zeneszámok fogják kitölteni.
mely gyökereiben veszélyeztetett székely nép mos. Nagy György dl'., Török Ferenc. Bene Ulván, !) ónkor a vármegyeház kisebb tanácskozási Az érdeklődő közönséget ez utpn hívja meg
megmentésére. Programiujába felvette a Szé- Fen) vesi Soma, (ivörgypál Domokos. Gyarmathy termében illést tart.
az önképzőkör vezetője.
kelyföld turista ügyét is. Ha ezt uzzal a cél- Dezső, Kováesv Albert és Szilassy Zoltán ország— Doktorra avatás. D.iragus András
— Tanaimányi kirandjláa. A csikzattal teszi, bogy hathatósan támogassa az G. gyűlési képviselők: továbbá a szomszédos törvény- ügyvédjelöltet folyó évi szeptember hó 21 éa
K. E. ebbeli céltudatos és reudszercs műkö- hatóságok küldöttségei: Háromszék alispánja, Szeut- a kolozsvári Ferencz J i/sef tudomány-egyete- somlyói rom. kath. főgimnázium 33 növendéke öt tanár kiséreteben szeptember 30-án
dését, akkor igeu helyesen jár el. Ha uzonhan iványi Miklós és a ttiszolgnbirák. (íödry Ferenc men a jogtudományok doktorává avatták.
tanulmányi kiránduláson vett reszt. A kiránerre u hivatott és kipróbált tényező az E. K polgármester, Török Andor Kézdivásárhely polgár— Honvéd lóvásár. Folyó évi szép dulás czelja első sorban a sepsiszentgyörgyi
E. mellőzésével kíván vállalkozni, ükkor nem mestere, lllosvay l«ajos inéntclepi őrnagy. a városi
tember hó 30-án délután 2 órakor tartotta székely kiállítás megtekintése volt. Reggeli
gyűjt, banem forgácsot «rőt.
tanács és különböző gazdasági egyesület tagjai.
meg a marosvásárhelyi if ik houvetl huszár- után megtekintették a uói kézimunka és gépFölöslegesnek tartjuk részletesen fejtePontban
10
órakor
robogott
be
a
minisztert
ezred parancsnoksága a szokásos póllóvasárt, ipari, azutau az állat- és gazdasági kiállítást.
getni azt, hogy az E. K E. t nem pártolni, hozó vonat a közönség lelkes éljenzése között.
mely iránt szokatlan érdeklődes nyilvánult. A növendékek mindenütt a kelló figyelemmel
hanem támogatni keli székely akciójában.
érdeklődéssel szemlélték a szebbnél szebb
Daiányi Ignác földmivelésügyi miniszter Me- Felvezettek a vármegye minden részéből 44
Tizenhat évról szóló jelentésünk jó részét kellene ismételnünk, ha reá akarnánk mutntui, zőssy Béla és Balogh Vilmos államtitkárok^ Knzy szép csikót, ami ed<'tg még ujiti történt meg. és tanulságos tárgyakat. A kiállítás megtekinmit tettüuk a Székeifold megismerése és is- József és Pyehy József miniszteri tanácsosok, Koós A lóavató bizottságnak csodalatosképen nem tése után a fiu-árvaházat tekintették meg Az
mertetése érdekééen. Az utolsó évet tekintve, Mihály miniszteri titkár, továbbá Kállay l'bul vár- tetszettek uz allatok, l'eilig a szegény czívil árvaház igazgatója a legnagyobb készséggel
a Székelyföld egyik csodás pontján, Szovátáu meg) énk és Mikes Zsigmond gróf Brassó várme- laikusok azt hitték, hogy-1egaláhh 25 -30-at vállalkozott a kalauzolásra s az ő vezetésével
tanolt utolsó közgyülésüuk uj indíték volt, gyék főispánjai; Szentiványi Gábor. Bráz.iy-Zoltán bevesznek helólük. Megvizsgáltak küión-kiilön megtekintenék az intézet helyiségeit és külső
hugy a világhírre jutandó fürdőhelyen uj me- és Zakariás János képviselők kíséretében érke- mindegyiket, s a lóavató bizottság egyik-iná- gazdaságát. Szemlélés közben megismertette
siknak még megadta a módját, a végereilinény •m. intézet keletkezését, feutartását, belső érzőt keressünk tevékenységünk számára, mely- zett meg.
nek itt nemsokára közhasznú nyomai fognak
A minisztert Szentiványi Miklós alispán üd- azonban mindegyiknél az voit, hogy -szép, tékét, igazgatását stb. Dolutáu a Szövőgyárat
látszani. Szováta kedvelt kirándulóhelye a vözölte, megköszönve a miniszter megjelenését, de nem nekünk való*. A legrégibb lótenyész és dohánygyárat tekintették tneg. Mindkét helyt
tőinknek is szeget ütött a fejéhe, midőn a leg- szíves előzékenységgel fogadták és szakembetöbbiek közt a bucsin teteje. Innen elragadó anyagi és erkölcsi támogatását.
szebb csikókat egy in isután utasították vissza. rek magyarázták meg a szuvés és szivarkészikilátás nyílik hazánk ligszebb fensikjára GyerDarányi válaszában kijeleutette. hogy öröm- Voltak olyan előállítók i.J, kik a sepsiszent- tés mesterségét. A délutáni vonattal aztán tagyóra, melynek havas kerete a legnevezete- mel jött a kiállításra munkátársaivol együtt: hogy
sebb természeti szépségek és kincsek roppant megismerjék a székely nép fejlődését s tehessenek györgyi mezógazilasi.gi kiállításon csupán azért pasztalatokbnu gazdagodva indultak vissza.
uem vettek részt lovaikkal, hogy megjelengazdag tárháza. Ezt az eddig elzárt területet a székely népéit.
— Városi közgyűlés. Csíkszereda r.
hessenek a honvéd lóvásáron, bizton remélve t. város
a vasút varázskulcsa éppen most nyitja meg
képviselőtestülete a városi tanácsház
GÖdry
Ferencz
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beszéde
utáu
a
lovaik
felavatásat
Ez
azonban
uem
követkea világ számára és a vidék virágzó főhelye,
nagytermében f. évi október 10-én d. u. 2 óraminiszter
és
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a
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darab
csikó
közül
gazdát
egy
a várossá bontakozó Szentmiklós középpontja
kór tartja rendes őszi közgyűlését a következő
lesz a nagy forgalomnak, melynek nemcsak éljen kiáltásai között vonult a .Szabadság" téren sem cserélt s amint Kászonból,Gyimeshól s a leg- tárgysorozattal: l. Csíkszereda városnak 1905.
lévő
kiállítás
területére,
ahol
báró
Szent
kercszty
távolabbi
helyekről
nagy
fáradsággal
előállígazdasági és művelődési, hanem turistái moés 190G. évekről szerkesztett gyógyszertári
mentumai is vannak. Ez a bárom szempont Béla a bizottság elnöke és Tokaji László, az EKE tottak. ircdméuy nélkül kellett távozni. Kzek számadásai. 2. Csíkszereda városnak 1906.
utáu azt kell hinnünk, bogy a lóavató bizott évról összeállított főpénztári számadásai. 3
különben as E. K. E. programmjáuak szent- titkára fogadták.
A miniszter megnyitó beszédében újból han- ságnuk vajmi kevés lehetett a lószükséglete, mert Biró Károly és özv. Biró Gábornéval kötött
háromsága.
a kormány jó indulatát a székelység iránt, másként alig hihető, liogy a lóavatásnak ered- adás-vevési szerződés jóváhagyása és ezzel
Az E. K. B. hivatása gondoskodni arról, goztatta
ménye egyáltalán uem volt. Mint értesülünk,
heg)' Gyergyóban a többi környék nagylendü- majd kíséretével együtt bejárta a kiállítás területét. jövő évben nem kivánják megtartani lótenyész- kapcsolatosan a városi tanács jelentése. 4.
Délntáu
l
órakor
200
terítékű
lakoma
volt,
letü baladásával lépést tartson a turistaság.
tőink a honvéd lóvásárt,- mely előreláthatólag Árverési jegyzőkönyvek jóváhagyass, ö. A váMerza Gyula és Hermán Antal dr. és a kísé- melyen az első felköszöntöt Elekes Béla főispán amúgy sem lenne eredményes, legfeljebb egy- rosi rendőrség kérése fizetés emelés tárgyában.
retükben emiitett urak__foganatos lépései biz- mondotta a királyra; Szentiványi Miklós alispán éH gyel több ok volna arra, liogy a lótenyésztés G. A városi végrehajtó fizetésének 1000 koronává való felemelése iránti tanács javaslat.
tosították egykor viruló szentmikiósi osztá- Béldy Tivadar a minisztert köszöntötték fel. Da- tői gazdáink kedve elmenjen)
7. Csikvármegye törvényhatósági bizottságának
lyunk újjáéledését. As alkotások égési sorára rányi Ignác fóldmivelésagyi miniszter a többi kövan. biztos kilátásunk. Bájban és fenségben cött a következőket mondotta:
— Tüz. F. hó 1-én este 10 órakor ;é f. évi május 24-én 203. jkvi pont alatti hatá.Egy nemzetnek nem lehetnek mostoha gyer- mes dobszó verte fel a nyugvóra téró lakós rozata Kovács János rendőrkapitány fleetésétalán leggazdagabb vidékünket, tfz E. K. E
gyönyörű mülapjai által Is híres Gyilkos-tavat mekei, de istápolni, becézgetni azt kell, amelyik ságot városunkban Hatalmas láng csapott fel uek törvényszerinti kiegészítése iránt. 8. Csíkéa körnvékét legélxeietesebb kiránduló he- leggyengébb a ilyen a Székelyföld, melyet megtar- a .Vígadó" mellett, melynek istállóját bízó szereda város 1908. évi költségvetési előiránylyünkké teendő u ottani osztály gondossága, tani első kötelessége A kormánynak és az ország- nyára bűnös kezek felgyújtották. A borzasztó zata. 9. A helybeli postahivatal részére épi-
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tendő postapalota tárgyában kötendő bérszer- rem lett, mert egy apától valók vagyunk. De D) űzemositály III. vágáasoroiatának: Szám 9548-907. tlkvi.
lődés. 10. A városi legtöbb adót fizetőn név- egyszersmind nekem unokám is, mert ax én
HIRDETMÉNY.
a) 1. és 2. osztagaiban a Szilvásjegyzékének 1908. évre történő kiigaiitás* leanyomnak a fia. De as én nom egyúttal ai
Csikszentdomokoa község telekkönyvi biriránti kllldöttség megválasztása. 11. A városi én nagyanyám, mert az én atyámnak az anyósa, pataki erdőrészben mintegy 180 kat. tokszabályozás következtében átalakittatottt és
helypénzdij szabályrendelet módosítása. 12. A vagyis az en upam nejenek az anyja; en pe- hold kiterjedésű területen;
ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve
városi husvagásí szabályrendelet módosítása dig az en nőmnek az unokája vagyok, mert
b) 1,2- és 3. osztagában a Már amelyekre as 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII,
tárgyában beadott városi ni. kir. állatorvosi az ó leányának vugyok a fia; minthogy pedig pataki erdőrészben, miotegy 680 kat és az 1891. XVII. t.-cikkeik tényleges birto
javaslat. 13. Manmnbek Ferencz pozsonyi gyá- én nagyanyámnak férje vágtok, azért még egy hold kiterjedésű területen:
kos tulajdonjogainak bejegyzését reodelik, az
ros ajánlata a városi közvilágítás tárgyában. rokonságot kell felemlítenem Ugyanis aki az
c) 4. és 5. osztagaiban a Peák- 1892. évi XXIX L-cikkben szabályozott eljá15. Nagler Izidor kérése a város kötelékébe en nagyanyámnak férje, az egyszersmind az
rás
a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbívaló felvétele iránt 16. Csikvánnegye törvény- én nagyapám. Igy hát én önmagamnak a nagy- pataki erdórészben mintegy 280 kat. tésével
kapcsolatosan foganatosíttatott.
hatósági bizottságának f. évi augusztus 80-áu apja vagyok." Ez nagyszerű atyafiság 1
hold kiterjedést! területen;
Ez azzal a felhívással tétetik közzé, hogy
331. jkvi szám alattt hozott határozat utolsó
— Felhívás. Balúsi Dénes fővárosi tad) 5. osztagában a Balázs- és Deák- mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 16. és 17.
bekezdésében foglalt rendelkezésre a városi nár'a szekelyekre vonatkozólag sok érdekes
törvényesen kinevezett tisztviselők nyugdíj jo- dolgot tartalmazó törteneti munkája megjcleut, patakok közvetlenül a Ritnavölgyére §-ni alapjain ideértve e §-oknak az 1889.
gosullságának megállapítása. 17. M. kir. belügy- ez alkalommal az alabbi felhívást kaptuk A hajló erdőrészben, mintegy 133 kat. hold XXXVIII. t.-c.5.és 6 §-aiban és az 1891. XVI.
t.-c. 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit
miniszter 190r. szeptember 7-én 85477/907. székélyek alkotmányának históriája cimü tör- kiterjedésű területen;
és valamint az 1889." XXXVUL L-c. 7 §-a és
szám alatti leiratának tudomásul vétele. 18. téneti munka megrendelesére vagyok bátor
é) 6. és 7. osztagaibau a Balázs az
1891. XVI. t-.c. 15. $-a b) pontja alapján
Az 1907. évi városi tenyészdij és apaállat fölhívni liecseefigyelmét. Ez a forrástanulmány pataki erdőrészben mintegy 797 kat.
eszközölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX.
tartásdíj kivetési lajstroma. 19 Az 1908. évi annyi uj és érdekes adatot tartalmaz, kivált
városi közmunka kivetési lajstom s ezzel kap- Aranyos, Csík, Gyergyó, Háromszék, Maros és hold kiterjedésű területen a mult év- t.-c. 22. §-ai alapján történt törlések érvénytecsolatban a kényszer megváltás mérvének Udvarhelyszékre vonatkozólag, hogy kénytelen ben előfordult szélviharok által szórvá- lenségét kiutalhatják, e véghói törlési keresemeghatározása. 20. Különféle kérések és sür- voltam BzUlóloldein iránti Bzeretethnl nagysze- nyosan és csoportosait ledöntött fenyő- töket hat hónap alatt, vagyis 1907. évi októgős ügyek 21. Indítványok.
beni Connert János e munkáját németből le- fák fatömeue folyó évi október hó ber hó 1-tól a * 1908. évi márczius hó 3I-ik
napjáig bezárólag e telekkönyvi hatósághoz
— Czementgyar a Székelyföldön, fordítani s pár száz példányban suját költsé- 25-én délelőtt 9 ornAorOyergyó-Tölgye- nyújtsák lu, mert az ezen meg nem hosszatir. Mikes Ármin bükszádi uradalmának gondnoka, gemen kiadni. A könyv oklevelek és törvény- sen a megyei magánjavak kezelősége bitható záros határidő eltelte után indított
Beczky Antal erdész-mérnök, egy eziwientgyár ala- cikkek alapján tájékoztatást ad arról; miként
törlési kereszt annak a harmadik személynek,
pításán fáradozik. Bukszád határában ugyanis ki- alakult ki a székelyek hat széke később a irodájában megtartandó szóbeli árveaki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett
tiinfi czement-anyagot találtak. Beczky Németor- hetedik, Aranyosszék; miként lesz Zsigmond réssel egybekötött zárt írásbeli versenyhátrányára nem szolgálhat, hogy mindazok,
szágban buzamosaltb iűeig gyakorolta magát a és Mátyás király katonai constitutióiból kesAhb tárgyaláson el fog adatni.
akik az 1886. XXIX. t-c. 16. és 18. §-ainak
terrazó monkák készítésében s igy biija a szak- széki alkotmány ? minő hatásköre volt a széki
A
törzsenkénti
felvétel
utján
beértelmet is e vállalat vezetésére. Az nj czement- kapitány, hadnagy és biróuuk ? miben állt a csült fatömeg és annak kikiáltási ára ecetében ideértve az utóbbi §-nak az 1889.
XXXVIII, t.-c. 5. és 6 §-aiban foglalt kiegészígyárat valószínűleg már a jövő évben üzembe hozzák. zsekelyek adómentessége, szabadsága, nemessége, hadkötelezettsége ? stb. A székelyek az egyes erdőrészekben csoportonkiut téseit és a tényleges birtokos tulajdonjogának
— H e l y r e i g a » ! t a s . I)r. Mezey íiéza körbejegyzése ellenében ellentmondással élni kíhárom rendjének : elsők, lófók, gyalogok, (pri- elkülöuitve a következő:
orvos értesítése nyomán, szívesen hozzuk nyilvámőr, primibilus, pedites) jogviszonya, a fegya) 227 m" gömbölyű fa, becsérték vánnak, írásbeli ellentmondásaikat hat hónap
nosságra, hogy Ditróban egyetlen vérbas eset sem
veresek
létszáma
1550
körül,
Székely
támad,
alatt,
vagyis 1007. évi október bó ltöl,
fordult elő; s igy a tömeges megbetegedésről köSzékel bánja vára története, a székelyeit bir- mint kikiáltási ár 1400 korona.
1808. évi marosins 31 ik napjáig bezárózölt hírek tévesek.
b) 377 m* gömbölyű fa, becsérték lag e telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert
tok örökösödési és sóhordási joga, ngrártörté— Versenytárgyalás kenyérre és nete, stb. irodalmunkban sem kutatva, sem
ezen meg nem hosszabitható záros határidő
aabra. A m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred- kimutatva ily körülményesen másutt sehol sin- mint kikiáltási ár 1900 korona.
c) 3948 in* gömbölyű fa, becsérték letelte után ellentinoudásuk többé figyelembe
nél 1908. évre szükséges kenyér és zabra a ver- csenek, mint cppen e 408 lapra terjedő munnem fognak vétetni, hogy mindazok, akik a
senytárgyalást Brassóban. 1907. október hó 18-án kában. A székely vármegyék tisztviselői, papjai, mint kikiáltási ár 25150 koroua.
telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedélelőtt 9 órakor, a honvéd laktanyában tartják tanitói, sok hasznos tudnivalót meríthetnek bed) sOO ni* gömbölyű fa, becsérték dések által, nem különben azok, akik az 1. és
meg. Biztosítandó szükséglet Csikszereda áüomáson lőle. Ára 4 korona. Tíz példány után egy tisz- mint kikiáltási ár 4760 korona.
2 pontban körülírt cseleken kivid az 1892.
78.000 adag 840 grammos kenyér és 123 méter- teletpéldány jár. Megrendelhető tisztelettel alulé) 4843 m' gömbölyű ta, becsérték XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az ennek folyamázsa zab. Az ajánlatok lepecsételve 5°/# bánat- írottnál Balásy Dénes tanár Budapest,
mán történt bejegyzések által előbb nyert
mint kikiáltási ár 30500 korona
pénzzel együtt küldendők be.
VIII. Népszinhaz-utca 22. sz. I. em. 8.
nyilványkönyvi jogaikat bármely arányban
Bzen csoportok mindegyikére külön- sértve
— Érdekes pisztoly párbaj Koloxs
érzik ideértve azokat is, akik a tulajkülön és összefoglalva valamennyire donjog arányának az 1889. XXXVIII, t -c. 16.
Vártt. Dr. István János ügyvédjelölt az „erdélyi vivő és lövő Club" fólövészmestere és
nézve együttesen is tehető ajánlat.
§-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek
KÖZGAZDASAG.
gyalui Bernát Arvéd joghallgató szept. 28 án
A szóbeli árverés megkezdése előtt találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó
A.
„Hermes"
Magyar
Általanos
Váltó
reggel 7 órakor a „zöld sapkánál' súlyos piszkérvényeiket, a telekkönyvi hatósághoz hat hótoly párbajt vívtak. A párbaj oka az volt, hogy üzlet Resivenytara iság, Budapest, heti az árverést vezető kezéhez a kikiáltási nap alatt, vagyis 1907. évi oktober 31 tői
dr. István pofonütötte Bernátot több szóbeli jelentése a tőssdeforg . lomrol esapenz ár 10 százaléka bánatpénz gyanant le- 1908. mározias 31 lg, bezárólag nyújtsák
plaorol.
teendő; az írásbeli zártajánlatoknak szin- be, mert ezen meguem hosszabithatj záros
sértés miatt. Bernát 9egédei tekintve, hogy
dr. István János Magyarország legjobb kardBudapest, 1907. szeptember 2G tén a megajánlott ár lu százalékát kell határidő elmulta után nz átalakításkor közbevívója, aki jövő évbeu Londonba lesz kiküldve
A kedvezőtlen pénzügyi viszonyok, va- bánatpénz gyanánt tartalmaznia. A meg- jött téves bevezetésből származó bárminemű
az olympiai versenyre — pisztolypárbajhoz ra- lamint a kiegyezési tárgyalások megszakítása ajánlott ár -írásban és számokkal is vi- igényeket jóhirnevü harmadik Bzemélyek irágaszkodtak. Dr. István segédei báró Apor és folytán keletkezett kedvezőtlen hangulatot nényában többé nem érvényesíthetik, az emiitett
gróf Künn a Bértettnek a fegyverválasztás jogát miképen ellensúlyozták a külföldi tőzsdék szi- lágosan és jól olvashatóan írandó ki és bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes
aczeptálták. 28-án reggel történt a párbaj 20 lárd irányzatáról szóló hírek, melyek azonban ajánlattevőnek ki kell jelentenie, hogy utján és csak ez időközben nyilványkönyvi
lépés távolságról 5—5 lépés avansszal, sima az említett okoknál fogva az elmúlt hét folya- az általános árverési és részletes szer- jogokat szerzett harmadik szeméiyek jogainak
légynélkuli párbajpisztolyokkal. Miután Bernát mán a budapesti értéktőzsdén nem birtak ér- ződési fellételeket ismeri és magát sérelme nélkül támadhatják meg.
lött: dr. István János, mint lövómester, a bün- vényre jutni. A közönség vásárlásoktól tartóz- azoknak aláveti.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek,
tetőjogi következmények súlyosságát tekintve, kodik és meglévő engagdmentek lebonyolítása
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratoA szóbeli árverés megkezdése után akik
nem lött, hanem odadobta a pisztolyt. Érde- következtében az árfolyamok ,az egész vonakat adtak át. hogy amennyiben azokhoz egykességet kölcsönzött u párbajnak azon körül- lon mérsékelten gyengültek. Általában a for- zárt ajánlat többé nein adható be.
szersmind egyszerű másolatokat is csatoltak
mény, hogy dr. István János az általa ki nem galom minimális volt és a vezető értékek árUtóajánlatok uem fogadtatnak el. vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az erelőtt pisztolylyal párbaj után 30 lépésről cent- folyamai alig változtak.
A fatömeg kikiáltási áron alul ne u detieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
rumot talált, — mire a jelenlevők az igazi
Mindazonáltal arra a hírre, lio^y a kiA kir. törvényszék mint tlkvi hatóság.
korrekt lovagias Istvánt uagy ováczióban ré- egyezési tárgyalásokat a kormánnyal a jövő fog eladatni.
Bzeptember hó
A magánjavak igazgatótanácsa a 6-ikán.Csikszereda, 1907. évi Oeoaő
szesítették és estére tiszteletére bankettet hó elején újból felveszik, az alaphangulat tarBela,
rendeztek.
tott, sót szilárdnak is mondható és habár a beérkezett zárt írásbeli és szóbeli ajánkir. tvszéki biró.
— Tánoitanitási jelentés. Fodor La- bupapesti értéktőzsdét politikai mozzanatokon latok között az ár magasságára való
jos táncztanitó a helybeli leányiskolában és a kivül még sok más tényező is befolyásolja, ki- tekintet nélkül szabadon választ és váesiksomlyói főgimnáziumban folyó hó 2-án látás nyilik arra, hogy a kiegyezés kérdéséA lázárfalvi közbirtokosság nevékezdi meg táneztanitását. l'gyanó magántan- nek megoldása után az egész voualon felleu- lasztása meg nem támadható az árverezők részéről.
órákat is ad bármelyik időszakban a gentri- dülés fog beállani.
ben alulírottak ezennel közhírré teszik,
bostonból, mint egyéb tánczfajból.
Az általános árverési és részletes hogy a birtokosság tulajdonát képező
Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyam— Ipari tanfolyamok a Székelyföl- változásai a következők voltak :
szerződési feltételek, a felvételi adatok „Nagyverem" nevű üzemterv szerint
d ö n . Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszsiepl. 19 Slept. SS és összes egyéb vonatkozó iratok a esedékes 14*94 kat, hold területen, becster a székely iparosok képzésére tanfolyamok ren- 4'/ c Magyar korotiiiiáradék - — — »3.— 0:1.11;»
Mugyar hitel részvény - - — — — 747.25 74S./Ö megyei magánjavak gyergyótölgyesi ke- lés szerint 2918 tna gömbölyű Iúcz hadezését vette tervbe. Tanítani fogják a számtant Osztrák
hitel részvény — — — — 618.-25 043.50
és mértant, szerkesztő és ábrázoló mértant, ez üz- Itiulmnuráiiyi vasnui részvény —
549.24 543.75 zelősége irodajában a hivatalos órák szon fenyőfát, 381 m* luezfenyő kérget
leti fogalmazást és a szabadkézi rajzot. Tanár lealatt megtekinthetők.
és 105 tn' fenyő tűzifát tartalmazó fabet gyári mérnök, építész, középiskolai tanár és
Csikvármegye magánjavainak igaz- készletét 18,354 korona, azaz tizennyolcfelső ipariskolát végzett iparos. A MarosvásárNYÍLTTER.
ezer háromszázötvennégy korona kihelyt létesítendő tanfolyamok vezetése a helyi (E rovatban k&zlöUc'-iért ucin felelős a szerkesztő.) gatósága.
Kelt Csíkszeredában, 1907. szeptem- kiáltási árban 1907. évi október hó
ipari szakiskolára van bizva. Tanfolyamok Lesznek
14-én délelőtt 8 órakor a községházád
Nyilatkozat.
ber hó 20-án.
még Szászrégenben, Székely-Udvarhelyen. Sepsiszentgyörgyön, Kézdi-Vásárhelyen, Gyergyó-Szentnál
megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal
Alulírott kiuyilatkoztatom azt, hogy
Dr. Csiky József,
miklóson és Ditróban.
egybekötött nyilvános árverésen a lega folyó évi augusztus hó 5-én, CsíkIgazgató.
— Modern nyelv- éa zeneiskola. szeredában, a m. kir. pénzügyőri biztos I —2
többet ígérőnek el fog adatni.
4820-907. ki szám.
Ezennel közhírré teszem, hi gy október hó
Árverezők az árverés megkezdése
15-én a franczia, német, olasz és angol nyel- ur irodájában Sófalvi József csikmadaelótt az árverést vezető einök kezéhez
vekre külön tanfolyamot nyitok; továbbá zon- rasi községi jegyző ur ellen tett sértő
gora, czimbalom, mandolin, hegedű, gordonka, nyilatkozatomat visszavonom s tekintetA vármegye törvényhatósági bizott- a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzének és zeneelméleti szakokra Előjegyzések tel arra, hogy arra nekem megnevezett sága Csikvármegye felcsiki járásához képen kötelesek letenni éa az egykoronás
Szvoboda József könyvkereskedésében elfogad- jegyző ur soha semminemű okot nem tartozó Gyimesbukk nagyközségben se- bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok a
tatnak. Tandij a nyelviskolában 20 korona, a
zeneiskolában 12 korona. A tanszakok veze- szolgáltatott, tőle ezennel e helyen is gédjegyzöi á l ás rendszeresítését enge- megajánlott ősszeg 10 százalékának megnyilváoosau és Qauepélyeseu bocsána- délyezvén, arra ezennel pályázatot hir- felelő óvadékkdpes értékpapírral látantője: Hollénder Mór.
dók el és abban kijelentendő, hogy— Farosa rokonság. A mult hetekbeu tot kérek.
detek.
egyik útitársamat családi körülményeiről kér
J a v a d a l m a z á s 1000 korona évi ajánlattevó az árverési és szerződési
Csikszereda, 1907. szeptember 26.
dezvén, ezt a következő feleletet adta: „Harfeltételeket ismeri és azoknak magát
Vorzsák Ferencz. fizetés.
miocz éve, hogy nős vagyok. Elvettem egy
ElóttUnk:
Felhívom mindazokat, kik ezen ál- aláveti.
özvegyasszonyt, akinek volt egy 21 éves leáoya. Daniel
József,
lást elnyerni óhajtják, bogy szabályUtóajánlatok nem fogadtatnak el,
Apám, egy 60 éves ember, beleszeretett mostana.
szerűen felszerelt folyamodványaikat valamint az erdő fatömege a becsértétobaleányomba és nőül vette, minek következBallo
Denes,
tében apám vőm lett, mert leányomat vetteel,
hozzám folyó évi október hó 15-ig ken alul eladatni nem fog.
a leányom pedig anyám lett, apámhoz ment
nyújtsák be.
Az árverési és szerződési feltétefeleségül. Nemsokára nőm egy fiat szült, aki 1118—907. mj. as.
A választást Gyimesbűkk község- lek, valmint a becslésre vonatkozó köapámnak a sógora, mert apámnak a felesége
ben a községházánál folyó évi október zelebbi adatok alulírott birtokossági elés ez a fin egy anyától BzUletlek. De ez az
bó 17-én délelőtt 11 órafcortartom meg. nöknél megtekinthetők.
én flam nekem nagybátyám, mert az én apám
Csikvánnegye magánjavainak igazfeleségének afivére; de egyszeramld apámnak
Csíkszereda, 1907. évi Bzepiember
Lázárfalván, 1907. évi szeptember
unokája, mert az őfiának a fia. De ez még gatósága ezennel közhírré teszi, hogy a hó 25 éo.
hó 20-án.
nem elégi Hallja csak további Az én apám- vármegyei magánjavak tulajdonát kéVirág János, Virág András, >
Becze Imre,
nak • felesege egy fiat szült, aki ai én fivé- pező Felsőtölgyes I. határrészben fekvő
bírt. jegyűi. bírt elnOk.
l-a
íőuolgablró.

Faeladási hirdetmény.

Pályázati hirdetmény.

Faeladási hirdetmény.

tber

Faeladási hirdetmény.
Száva Kiistóf birtokos, csikszépvizi
lakos, a saját tulajdonát képező Barabás
nevll erdőrészból 5U07 darub mintegy
5400 köbméter haszon lúczfeiiyöt zárt
Írásbeli ajánlattal egybekötött szóbeli
nyilvános árverésen elad.
Az erdó gyimesfelsóloki vasúti állomástól, — ahová mindenütt országút
vezet, — 7 kilométernyire fekszik.
Az árverés 1907. évi október bó
22-ík napján délelőtt 10 órakor fog
megtartatni Csikszépvizen saját irodahelyiségemben.
Kikiáltási ár 37800 korona ; bánatpénz ennek 10 százaléka.
A zárt Írásbeli ajánlatokhoz, - - melyek
árverés elótt beadandók — uz ígért vételárnak 10 százaléka bánutpénzképen kész
pénzben vagy óvndékképes értékpapírokban melléklendő.
A részletes árverési feltételek az
verés napjáig nálam betekinlhetók.
Csikszépviz, 1907. évi szeptein
ber hó.
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Sz&va Kristóf.

TALISMAN
81 — 1907. k. c. szám.

Árverési hirdetmény.
Csik-Szentlélek közbirtokossága közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező
és a Sulca völgyére hajló Medvéslelek
nevű erdejének 8221 m'-re beeslllf, valamint a Kopókert-patakban levő és
5087 m'-re becsült lúczfenyó elndasa
végett folyó évi október hó 14 ón dél
előtt 10 órakor Csik-Szentlélek község
házánál zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyílt szóbeli árverés fog tartatni.
r_jjJ Kikiáltási úr 82,340 korona.
Bánatpénz a kil.iáltáai ár 10 százaléka.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési feltételek a községi birónál tekinthetők meg.
Az erdőfelvétel a fukereskedök részéről csakis a csíkszeredai m. kir. erdőgondnokság engedélyezésével eszközölhető.
Csik-Szentlélek, 1907. szeptember
hó 27 én

Veress Dénes,

Faárverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság ezennel közhírré teszi, hogy Kozmás község tulajdonát képező „Bojzás" nevű
erdőrészben Üzemterv szerint esedékes
14 12 kat. hold területen becslés szerint 1512 in1 gömbölyű Iúcz haszon
fenyőfát, 243 n>' Iúcz kérget és 59 m'
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 irásiráslieli ajánluttul egybekötött nyilvános
árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja
adni.
Árverezők az árverés megkezdése
előtt az árverést vezető elnök kezéhez
ii kikiáltási ál- 10 százalékát bánalpénzképeu kötelesek letenni ésazegykoronás
bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok
a megajánlott összeg 10 százalékának
megfelelő óvatlékképes értékpapírral
látandó!, el és abban kijelentendő, hogy
itjánlatfevő az árverési és szerződési
feltételeket ismeri és azoknak magát
aláveti.
Utóajáiilutok nem fogat tatunk el,
valamint az erdő fatömegc a becsértéken alul eladatni nem fog.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint n becslésre vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál
a hivatalos órák alalt megtekinthetők.
Kozmás, 1907. szeptember 17.

Lórincz János,

Orbán Dénes,

körjegyző.

községi l»iró.

Sz 5989 — 1907.
kj.

(r

^Képkeretek nagy
^
p.

László Ignácz,
k. biró.

KÖnWNVOMDA ES
PAPÍRKERESKEDÉS

s b í t s s

gfigyeíaéfeet

)£

nél szebb és minden K É P K E R E T E K E T m't''óM azt másutt elkészíttetné, amit oligényeket kielégítő
csón és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlom küküllómcnti b o r a i m a t és

hH
a

likőreimet, a legfinomabb teát és tearumot, amiket szintén szolid

®

M
a
o
* I
bC r

a

árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből.
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Teljes tisztelettel:

a
N
O

özv. KARDA LAJOSNÉ.

tST

Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három koronát kell Hzetnl a passa-portuért.

Olcsó és p o n t o s
tf/ iW W

MSÍI* ^ M W « t i r

Hirdetmény.
Csikesiesó község a tulajdonát képező „Hargita" nevü fürdőt szándékozott 20-tól 40 évig terjedő időre bérbeadni. Ugyanazért felkéretnek mindazok,
akik hajlandók volnának bérbe venni,
hogy írásbeli előleges ajánlataikat a
község elöljáróságánál mielőbb adják be.
Csikesiesó, 1907. augusztus 31.

Tompos Károly.

Kelemen József.

jegy»"».

biró.

F0ZEŞRE SÜTESRE
« KIRANTÁSHOZ

SAP® RAB B
KMKIG) E H W A § 2 § 0 R C 3
KÖNNYŰ EnÉSZTHETŐSÉGEáRT

ORVOSILAG A J Á N L V A
CSAK E VEDJEGYGYEL

ELLÁTOTT CSOMAGOT
Ü F O O A D J U N K ELÜ

LVJINIIBIIKMÍJIIHM
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KERESKEDESBEN

E
£

kiszolgálás!

AZ ŐSZÜLŐ

HAJNAK

visszaadja az eredeti ifjúkori szi-

nét n „Rák" hajregenerator.
Hölgyeknek és uraknak állandó hajápolásra nélkülözhetetlen a Trifoleum

(hajpetrol). Trifoleum, mely megszünteli a hajhullást és a fejbőr korpásodását.
Illatszerek, arczkenöcsök, puilerek. — suly szerint — kaphatók

Fekete V i l m o s tárában:
,i,lBlMer"

í

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomásáru hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Vasut-utczii, a tramuay elágazásánál) bel- és
külföldi n>áivnn\okból faragtatok és csiszoltatok

S Í R E M L É K E K E T ÉS BUTORmarvány lapokat. Továbbá raktáron
tartok . Gránit, Syenit, Labrador és Andesyt
kemény közelii síremlékeket, ameljek
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével ké
re in egész bizalommal hozzám fordulni,
mert ez által nngy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel:

NAGY JÓZSEF

BE''ATSVBTN'.

KÖMVV-ÉS HIRl^PKl ADÓ\?ÁLLALAT.

NVQMTATVÁNVRAKTÁR.

SZVOBODA JÓZSEF * GSIKSZEREDÁBAfl.

RCNRGŞDES

OQ
N
O

A nngy közönség szíves figyelmét felliivoni nagyválasztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom =—-' —

a

Alatiirt község elöljárósága közhírré
teszi, miszerint György János csíkszenttloiiiokosi — nltizesi — mezövednél
1907 évi szeptember elseje óla felfogva
tartóit gazdátlan telién. — jegyei jobb
fllle elöl cs.-ipoti, bal fülén hátul rovás —
nyílt szóbeli árverésen, — ha jogosultságát járlat levelével igazoló tulajdonosa az árverés napjáig nem jelentkeznék — a legtöbbet igerönek örök áron
el fog adatni.
Az árverés Csikszcntdouiokos község házánál 1907. október 15-én fog
megturtatni.
Csikszentdomokos, 1907. évi szeptember hó 2'J-én.
s.-jegyzó

választékai;

M
a
ÜVEGEZÉSÉT,
e !• E I S É S Z É P Ü L E T E K N E K
bármily fajta és nagyságú Uvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
t»
megteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebbU)

Árverési hirdetmény.

Kovács Kálmán,

Á k e z e n s é g

á

janija a legújabb rentlszerű gépekkel, belükkel
és diszilményekkel dúsan berendezel! könyvnyomdáját, hol olcsó árban és ízléses
kivitelben készületnek mindennemű. társadalmi, kereskedelmi
és i p a r i ezélokra szükséges
nyomtatványokat, úgymint nagyobb terjedelmi! miivek, árjegyzékek, báli és esküvői meghívók, eljegyzési kártyák stb.
Gyászjelentések és szalagok a
legrövidebb idő alatl készülnek.

Q nzdagoii berendezel! nyomtatványra k t á r á b a n folyton készletben tart mindennemű községi, közigazgatási és egyházi
nyomtat ványokat. —
ügyvédi és magáncélokra szükséges nyomtatványok. ti. ni. kötelezvények, adásvevési
szerződések, meghatalmazások stb., jó minőségű papírra nyomva.

inyv-, papír- és íroszerkereskedésében nagy választékban raktáron vannak helybeli saját felvételű tájképes levelező lapok, valamint
mindenféle művészies kivitelű
képes lapok és üdvözlő kártyák.
Iskolai és irodai felszerelések,
úgymint tankönyvek, rajzláblák és füzetek, festékek, vonalzók. hangszerek. Finom irodai író és fogalmi papírok, fekete
és szines tinták, tollak, tintatartók, ostyák szines zsinórok.

0

Legetterjedtebb és legtartalma- A CSIKI LAPOK". Nafly elterjedtségénél fogva hirdesabb lap az egész vármegyében
"
' tések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetések olcsó díjszabás mellett számíttatnak. — Előfizetési ár egész évre 8 korona, félévre 4 korona.

C S Í K I

ber .

4 . szám.
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KÖZPONTI T A K A R É K P É N Z T Á R
Üsletem folyo évi október hó 1-tól
Kapu-utca 46. ss. alatt nyílik meg
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAN
= ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON. =
Von sziT<Mic:scm 11 t közfinsoi* l>.
tuilotiiiisáru hozni, Iiol'v Brassóban,
Lensor 20. ssárn alatt ideiglenesen
A leselönvösehb leltetelek nielli-tt nyújt kölcsönöket váltókra,
SZÜCSMÜHELYT
kezelek mellett esbetablázásokra.
nyitottam, hol kiairúlni: aajnt készitKölcsönt ad továbbá részvémenyü iiiíimI'iiik'ihü noi gallérok
(boiikl karmantyúk t mull okt, norme,
nyekre, értékpapírokra, arany
krimmer és aaövet sapkák a Ic^uinMi
és ezüst zálogtárgyakra.
ŰÍV..I iiún I K-ol.^ul.l. inuk melleit
Foglalkozik Idegen pénznemek
kupliulök.
beváltásával és minden bankl'"V a í'.vároMlian. mint a kiilraliliiii"Mcr/.i-tl ta|>i"«Mlatiiiiii i- tér. "
szerű dologgal.
nlilmll I kellemes hclw.-tli.' illltnllink.
Takarékbetéteket elfogad behofrv u lej;Mies«!ielili ni.-ii.". ixl.-wkiM-t
téti kiiny vecskere és l'olyo száma l.éroiitosi.l.l.iiu
1 és
l:ir:i 4 1 ] szazalék kamatozás meleléi: -.lésre im ^n riJt lf-í után elep't
tiuiok tenni.
leit. a 10 százalékos tokrkalllalA lent említetteken kiviil készítek
ailnt is az intézel fizeti.
n l.^iijalit> 11ivht után
mii
Harmily bankszerű felvilágoaaórme, nói és gyermek-kabátoKat,
figarók ea paletokat, eev-*i.v.il e
sítással a lelkész-egeseliben szulí./.ikinálio/. tartozó
iv.ikk"krt
ialnak a liank kirendelt közegei
le^jívorsnlilmii pontos kiszolgálás >-•>
az intézet llelyiseoehen.
li-.-oksúlili aruk mellen
l í:vs/.inirn «-Ivuilal.ik beboleléA Standard életbiztosító táraeket, prcmeiéaeket, javításokat ea
saság fóűgynökségét is az intézel
átalakításokat.
.V,l,iin vá-árolt ^zei ineánik díjkezeli.
A z igazgatóság.
mentesen tÍBEtii tatnak.
Heises |iiiilIoj;;'i-al kérve. vagyok
kiváló t :sxl I'li 11 v'l

• ••

• • • •

A hatalom és ártatlanság keverékei az
A E i S A E l Y & I i W T E í K R É M , . . 4 i a I kes,S@ Í I L
AhSA B I Y á J E t f E & í l E É f f i S Z A P F A K 4 s a 1 ke®. - ö l .
A I i B A S L T ^ Í Í ^ I M ^ E Í M M Q m r g Q B , ásft I k e s . §® U h
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugounay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomítására. a szeplők és mas .-iieti.sjítatalan.sagok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
tündér varazs erejevei hatnak s rövid használat utáu is, rózsás szint
= — e s ifjú bajt kölcsönöznek az arcúak.
A legkiválóbb orvos szakértük véleménye szerint a kevésbbé szép nó
arca is valesaggal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
keszitmenyektöt. — Az Alba bivalytejkrem készítmények neiu C9ak
liannaifinomságot és luganyossagot kölcsönöznek az arcnak.hanem hideg,
szel es nap ellen is a ieghathaiusabbati megvédik. A krém és szappan
egy Ionná joliatasu, a hölgypor pe( ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
l'eíisine] heti'tlen..2 krémét,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készítő:

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA

GYÓGYSZERTÁRA

ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖNCsíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint
P e c e t e "Vilmos lllatezer-xaktárátan.

u

Weiszfeiler Sándor,
Vidéki megrendelések a leggyorsabban lesznek esiközdlve.

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

SZEKELYH1DY SÁNDOR

A HELYBELI TŐKÉK

nöi-és férfl-dívat üzletébenCsiksieredan.

Répáti gyógysavanyu. VÍZ

Van szpivnrM-m » im'lyu tis/.ult
kö/öiis.'-«r !..•(:-<•* tiiil"u ii-ijiiii Im-Mi,
ini</fi int ÜBletemet Caikftţgredâban felosiflotora «-s u/t
imtsyobU
Vj'iro-<liii In'lvi'/i'in üt, mii-rl is a joIruh'j; ritkh'iron ]<-vi< Őssaes aruiraot gyári áron alul árusítom1 el,
v.ihimint 'izlrti összes liiTfiiili /.^srinut. ii. in,: aoyteLin világítást
és álványokat a lebeto legolcsóbban eladom
A tiaíxycnlriiiil közünsi'"^ szíves
s/ítinos lúto<ratásúi kórvo. az cilili^i párlíogásukért jtoilic» köszönttől
niomivu, vnt:\ok kiváló tisztololI

_

naponta friss töltésben k a p h a t ó :

Niszel Lőiincz
=

és Testvére =
kereskedésében Kézi Csiksseredában. —
io- r»-j

SZHKKLYHIDY SÁXDOIi
Csíkszereda, Apáti Mihály-utca 1US. sz.

1

H a z a i g y á r t m á n y ú különlegességek
valamint valódi angol, skót stb.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

i
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I

•
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^•wmrm'm'm'm/m'm'i

IÍISCHKA JÓZSEF

s ^ ö v e t e l v .

Legnagyobb választék, ü"! Minták azonnal bérmentve.

BRASSÓBAN.

Agrár Takarékpénztár r, t. csíkszeredai fiókintézete.
Jeliálogkölcsönöket nyújt UlH) koronától kezdöiHei; fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló, részletfizetések e'lenében lO-iöl tiö évig terjedő időre
4' a alapkamaion. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarekbeteteket naptól-napig 4°/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

= =

Uj persely-betét rendszer.

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és pénzvaltó-Qzlet minden ágával, u.
elad a legmeltányosabb áron

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

Szelvény beváltás.

—

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
27 -:r>
Elvállal tőzsdei megbiiásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trles/tl altalános blitositó társaságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

!

H i v a t a l o s h e l y i s é g e i : saját házában, mindennap délelőtt 8 órától
nyitva vaunak.

^i/ yj, sU/ Mfc
Ü9

sli/ illr

»11/ ^ slt

SU»
«U/l

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

FOGOLYÁN ENDRE
BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Különlegességek háromszéki butorkészitményekben.
Nagy szőnyegraktár.
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hírnevű varrógépek.
2125

F É R F I É S NŐI D I V A T R A K T Á R .

5E3EI3BI®

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható

40-

Iroda: Kapu-alca

15.

•!

Elvallal m e g b í z á s o k a t e s p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra

NA6Y
vásárol és

ALAPÍTTATOTT IB83-BAN.

Betét állomáuy
egy millió korona.
Értékpapír késilet
350 000 kornna.
Tartalékalap
85 000 korona.
Alaptőke .
200.000 korona.
ü t O g l a k a r l I w l l tökélt bixlos ellipl^rzéme.
K ö l c s ö n ö k e t nyújt váltókra, liosszu lejáratú kötelezvényekre, tisztán
5 -(i 0 »-os féleves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség telszámitása nélkül.
Betablázásra a d o t t k ö l c s ö n ö k n é l a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
M á s i n t é z e t e k n é l fennálló a d ó s s á g o k a t a fél költsége és utánjánísu nélkül kifizet és kouvenál.
E l ő l e g e k e t n y ú j t : értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol é s elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált Idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.

posztóraktára
G y a p j ú

PÉNZINTÉZETE.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
Nyomaton Usvnboda Jóssef -könyvnyomdájában, CeUuxeredAban, 1907

I r o d a : Kapu-ulea 15.

