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Egy indítvány.

országos nagy gyűlés mit végzeit, de
Borszéki Somának indítványát helyes
nek, ésszerűnek és a székelység egyeteme érdekében valónak túrijuk-. Hogy
megvalósítható-e, ez a nagyobb kérdéi.
Általában az egész székely akció
mik az H hibája, hogy sokkul többel
beszélünk, mint teszünk. Lehet hallani
szép tervekel, életrevaló eszméket, de
soha egy sem valósul meg
Tülán most nz egyszer nctn pusztába kiáltó szava lesz Borszéki Soma
indítványa s ezzel megkezdődik azoknak a terveknek megvalósulása, mely
tói a székelység jobb jövőjét varja.
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Előfizetési ér: Egész évre 8 kor. (Katfaldre) 11 kor
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hová ii lap szellemi részét illető iniudcti közlemény,
TalamiDt nirUctésck és előfizetési dijuk is küldetniük.

Csíkszereda, 1Í107. októlier 7.

Borszéki Soma, ki n székelység
megmentésének legbuzgóbb apostola, a
tegnapi napon a Székely Olt hon aradi
országos gyűlése filé egy indítvány!
terjesztett. Ennek értelmében az országos gyűlés megkeresi a Székely Társaságok Szövetségét, hogy gondoskodjék
a székely értelmiség érdekazonosságának megállapításáról; egyúttal az érdekazonosság egy koukrét érvényesülési
formáját is megállapítja: a székely vasutak kiépítésének ügyét; melynek meg
valósítását a társuságok kebelében alakítandó részvénytársaság utján óhajtja
megvalósítani.
Őszintén üdvözöljük ezt az eszmét.
Végre kiemeli a székely akcziót a kicsinyességet keretéből. Eddig mindig
csak tyúkokkal és libákkal kísérleteztünk. Holott nyilvánvaló, hogy a szé
kelységet csak nagyobb méretű eszközökkel lehet a kivándorlástól megmenteni, amelyek az állandóság jellegével
vannak s az összségre kiható eiedménynyel bírnak.
Kis és nagyipar teremtése, a közbirtokossági javak megmentése, sürü
vasúti hálózat: ezek legyenek a főfeladatok, melyeket aztán csak kiegészítsenek a kisebb működési területek.
Nálunk Csikmegyében az állattenyésztés fejlesztése s az értékesítésnek
szövetkezet utján való fokozására kellene elsó sorban a mentésnek irányulnia.
A székely körvasúinknak kiépítése
magában rendkívüli és eredményeiben
előre nem látható előnyöket biztosit
a mezőgazdasági életnek s bizouyára
üdítő hatása lesz a most tengődő kis és
nagy iparra.
Másfelől a vasutak kiépítése, ha
arra a székely értelmiséget meg lehet
nyerni, a megalakuló társaságnak tekintélyes jövedelmet biztosit.
A legnagyobb jelentóséget azonban
az adja a tervnek, ho^y végre a székely
értelmiség érdekazonosságának egy konkrét formáját megállapítja.
Aki ismeri a székely társadalom
szétforgácsolt voltát, ami a földrajzi
helyzetben csak részben leli magyarázatát; aki elgondolja, hogy a székelytársaságok évek óta ugyszólva hasztalan fáradoznak azon, hogy a székely
társadalmat végre egy táborba tömöritsék, annak nem kell hosszasan magyaráznunk, mit jelentene, ha a székely
értelmiség érdekeit végre egy csomóba
lehetne egyesíteni, u most széthúzó
szálakat egy czélra öszpontositani.
A részvénytársaságot, ha már együtt
volna, könnyű lenne más eszméknek
megnyerni. Ez volna a központ, amelyből idővel a székely társadalom egészséges tábora kifejlődnék; hatalmassá,
egységessé tennó a székely társadalmat, amely a székelység vágyainak,
törekvéseinek hü kifejezője, érvényesülésüknek biztos eszköze volna.
Nem tudjuk még, hogy az aradi
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mely biztosit a termelés mindennemű
kedvező konjunktúráiról, s ezt tetőzi
be a népnek társadalmi szervezése. Az
idegenforgalmunk emelése, havasgaz'iálkodások rendszeres szervezése s törvényes alaponi biztosítása.
Egy uj határkő volt ez a székely
kiállítás, inelylyel a székelység eddigi
kulturális haladását megjelölte, s most
tovább indul, hogy jövő boldogságát
megteremtse.

tnenasági, Albert Ödöu szeredai, Xáutiis Elek somlyói lakosok.
A juri dicsérő oklevéllel tűntette
ki a csiki terménycsoportot.
A kiállításnak egyik legszebb része
volt a háziipari és néprajzi osztály. Itt
mutatta be a Székelyföld háziipari termékeit és ásványvizeit; szebbnél szebb
szőttesek, varrottasok és festékesek
méltán lepték meg a szemlélőt. A csiki
tárgyak egy hatalmas szobában voltak
*
elhelyezve; ott foglult helyet Balló JáRitka vidéki kiállítás, mely oly lá- nos csiki székely stilü bútoraival dekotogatottságnak örvendett, mint a szent- rálva, melyet a székely nemzeti mugyörgyi ; Csíkból magából legkevesebb zeum meg is vásárolt; a jeuöfalvi feslötio látogató fordult ott meg. Ami rész- tékest szövő asszony és a madarasi
ben hátrányára is volt a szemlélőknek, fazekas, Gidró Mátyás madarasi szűcsmivel a sok látogató miatt alaposan nek modeljci. Legkitűnőbb volt Kállay
Ubulné csiki székely varrottas gyűjteSzeptember hó áü-én nyitotta meg nem lehetütt mindent megtekinteni.
A kiállítás minden egyes részét ménye, melyek márna csak ereklyeDarányi Iguácz földnüvelésűgji miniszszámba jönnek mivel azokat nem igen
ter államtitkárjával a székely vármegyék hosszadalmas volna leírni, épp azért készíti senki.
csuk
rövidesen
ismerte
jük.
nagyszámú képviselői jelenlétében a széA Szabadság-tér, ahol a kiállítás
Szép varrottas gyűjteménye volt
kely kiállítást, mely alkalommal fényes
tanúbizonyságát szolgáltatta a székely- helyet foglalt, egész körűi volt kerítve nég dr. Szini Jánosnénak és Kovács
ség anyagi fellendülése iránti érdeklő- s itt voltak elhelyezve a mezőgazdasági Juliskának, aki u varrottasnak egy uj
désének, meleg rokonszenvének, feltét gi'pek és eszközök, Magyarország leg- nemét mutatta be.
jobb gyárai által bemutatva.
A csiki szobában festékeseket állílen barátságának.
Köröskörül voltak elhelyezve a lo- tottak ki: Sándor Gergelyné, Sándor
Mindenféle tekintetben általános
Jánosné, Szőke Józsefné, Tompos Pálné,
nemzeti jelenségOnek tűnik fel az a vak és szarvasmarhák.
Jakab Ferenczné, Péter Karolin, GerA
lovak
átlag
kevés
és
gyenge
rövid idő alatt összehozott kiállítás.
Nemcsak Darányi Iguácz földmivelés- anyaggal voltak képviselve. Kancza gely Lina, Demes Istvánné stb.
Ott foglaltak helyet vármegyénk
ügyi miniszternek volt ez alkalommal csikókkal dijat nyertek: Bíró Józsel
csicsói,
Jakab
Márton
zsögödi
és
Koásványvizei
és kőzetei; továbbá répáti,
módjában az, hogy a székelyföldi mezőfejéi-kői, tusnádi, Altil'.a, Szentanna,
gazdasági fejlődési állapotokat közvet- vács Gergely verebesi gazdák.
Az erdélyi lehér szarvasmarha át- Katalin borvizek.
len vegye megfigyelés alá a ez által
Ott volt kiállítva a vaslábi márványa kirendeltség működését is helyes nie lag nagyon kis számmal volt képviselve,
derben irányítsa; hanem a székelység- túlnyomó számban volt a berni siemen- bánya részvénytársaságnak gyönyörű
nek a szomszédos vármegyéknek, fel tliali. Magyar erdélyi teheneivel dijat sírkövei.
A csiki csoporton kívül igen felismerve itt-ott elmaradottságukat, a nyert Sándor István csikszentimre lakos.
A sertés-osztálj ban a jorksirei, tűnők voltak az udvarhely megyei iparszászoknak fejlett gazdasági kulturáját,
gazdasági életünk egyes liiányuit s an berksirei és inangaliczu fajokból sok fejlesztő bizottság által rendezett kolleknak nevezetesebb mozzanatait, melyet példányt mutattak be. Dijat nyert nyert ciók. Elsőrangú készítmények voltak a
az egész kiállítás hűen tükrözött vissza; Zerbes György gyönyörű kifejlett kan- Barcsai és Társa udvarhelymegyei szövőgyár készítményei fonálból és nyers
úgyszintén a s z é k e l y k i r e n d e l t s é g jával.
A juh csopoitbun kevés, de igen selyemből.
munkálkodását, melynek eredményei
szép állat volt képviselve; volt ott a
A székely nemzeti muzeuui néplépten-nyomon megnyilvánultak.
A sok látnivalóval kapcsolatosan csíki raczka és czigója is, melynek ne- rajzi eszközöket és tárgyakat állított ki.
Nagyon érdekes volt a sepsiszentsok nemes eszme is felszínre került, gyedik diját Böjtbe Lajos esi .szentdo
györgyi radászegylet gyűjteménye. Tomelyek mind a Székelyfold felvirágoz- mokosi lakos nyerte el.
Baromfiak a csil.i csoportban niaji - vábbá az iskolák, az Erdélyi Kárpát
tatását czélozták. Csakhogy az eszme
ne maiadjou eszme és szalmaláng, ha- uem minden fajtából voltak. Az elsó Egyesület stb. kiállítása.
Hü kép volt e kiállítás a székelynem tetté váljon s életet adjon a jövő dijat Szigeti Varga Lászlóné csíkszeredai
fejlődési irányának, mely u munka és földmives iskolai igazgatóué nyerte el. földi gazdasági viszonyokról és kultutőke korszakában megnyilvánul s a terNagy látogatottságnak örvendett a rális fejlettségéről; amely uiind a mellett,
melésnek a legszélesebb körű elemeit termény és természeti csoport. Egy nagy hogy a kiállítás sikerekben gazdag volt,
vouja magához.
tágas pavilonban voltak elhelyezve a maradi állapotainkat tükrözte vissza.
Mezőgazdaságunk fejletlen, iparunk, különféle gyümölcsök, gyümölcsborok, li- Nem is zárhatjuk le a kiállítás aktáit,
— melynek feltételei megvannak, — még körök, selyem termékek, gabonaneműek, mert a további modern irányú fejlődés
a kezdet kezdetén van; az önálló gaz tejtermékek stb. Egy nagy kollekczió- megkívánja, hogy nagyon, de nagyon
dasági berendezkedés köszöbén állunk val vett részt a csikmegyei gazdasági gyakran visszatérjünk azokra s megjes még az irány sincs^ kijelölve, amelyen egyesület s a csíkszeredai földmives löljük az utat, melyen ugy a mezőgazhaladnunk kellene. Élünk a jelennek s iskola. A csiki csoportban szép termé- daság, mint a háziipar terén haladDr. K. J.
nyekkel vettek részt Rancz Lörincz nunk kell.
politikai elvekért szaladunk.
csíkszeredai,
Péter
Miklós
csicsói,
ToElfeledik a azékelységet gazdasági
Az aradi perális szétely-ítyülés.
alapon erőssé és maradandóvá tenni dor István csatószegi, Sándor Gergely
Október hó 5-én zajlott le Aradon a váHiába épitüuk kártyavárat, úgyis össze- szentimrei, Veres József szentsimoni, rosháza
nagytermében a székelyek generálisdűl az; a gazdasági életnek alapját kell Lázár Miklós tuploc7ui lakosok stb.
gyűlése. amelyen elpanaszolták a székelyek
letenni s felépitik azt a fejlődésben rejlő
Gyümölcsöket állított ki Cseh Vil- égetó bajait.
viszonyok, mely aztán sziklaszilárd lesz mos, melyek általános feltűnést keltetA szekelyek nagyrésze reggel 8 órai voIlyen alapépítménynek tekintendő tek ; Paláncz Sándor jenőfalvi, Gergely nattal érkezett lirtlély felöl. A későbbi vonatok
folyton ontották magukból a székelyeket,
a tagosítás keresztülvitele, mely nélkül József szentsimoui, Sándor János szent- is
akik közel félezeren voltak. Az utca tarkállott
gazdálkodni jövedelmezően nem lehet; györgyi lakosok.
a magyar zsinoros székely atyafiaktól, akik
a székely transversali* vasút kiépítése,
Méztermékekkel: Benedek Gábor nagy kokárdákat tűztek ki a mellükre.

Székely kiállítás.
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társaság utján való fedezésére és e célból egy
Az ünnepségek sorozata reggel 9 óra- gokban bőven omlott és a mi csontjainkból fél év alatt 800 forintot takarítottam meg az tanulmányozó bizottság kiküldésére.
kor kezdődött Ünnepi misével, amelyet a mi- halmokat hánytak. Roppant erkölcsi erő vaa igaz, de tízszer olyan nagy munkával mint
Az indítványt egyhangúlag elfogadták.
noriták templomiban tartottak meg. A misén a magyar nemzetben, de a változott idő szük- idehaza. Hanem ha munkám elvégeztem, nem
Bedó Árpád dr. meleg szavakban monElekes Béla háromszéki főispán vezetésével ségeihez képest ki váltja anyagira ? Mert erős parancsolt velem senki többet. Nem kellett
megjelentek az összes székelyek. A mise a társadalom nélkül nincs szabadság. Az lesz a félve találgatnom a faluba jövő kocsi robogá- dott erre köszönetet a megjelenteknek, kérve
sáról,
hogy
az
végrehajtó,
ügyvéd,
vagy
szolgamár közölt program szerint folyt le. Innen a nemzet igazi vezére, ki ezt megcselekszi. (Tapsi.
őket a székelység ügyének további meleg pártnegyvennyolcadik muzeamba mentek a székeA zajos éljenzéssel és tapssal fogndott biró-e.. Nem zaklattak aduért, mert ott a sze- fogására.
gény
ember
nem
fizet
semmit,
nem
kell
ácsolyek és megtekintették az ereklyéket.
beszéd után Sebess Dénes dr. igazságügyi
Béla elnök a közgyűlés nevében
sok nagy munkanapokon hetenkint kü- hálás Elekes
Délután négy órakor nyitotta meg Bedó miniszteri taaácsos, mint a székely kirendelt- rognom
köszönetet mondott az aradi Székely
lönböző
hivatalok
előtt
és
még
sem
beszélt
ség
központi
ügyosztályának
vezetője
tartotta
Árpád dr. a díszközgyűlést Nemzeti cél az —
lenézőleg senki, hauem magával egy- Otthon elnökségének, valamint Arad város
úgymond — amelyért zászlót bontunk, bog}' meg a diszheszédet az erdélyi részek földbir- velem
közönségének és polgármesterének a szívélyes
forma embernek tekintet.
édes hazánknak szolgálatot tebessUnk. A mi tokpolitikájáról.
fogadtatásért és támogatásért, végül lelkes szaCsikmegyében
az
idén
egy
napszámosvárosunkat ezer évvel ezelőtt a székely népA székelykérdést, mint hazánk egyik
vakban bezárta a gyűlést.
őrök vezére, Arad alapította. Jussunk van te- égető közgazdasági és nemzetpolitikai kérdé- nak négy-öt koronát is fizettek. A női cseléA kormányt a következő táviratban üdhát a mozgalom megindításához és köteles sét, nem szabad elszigetelten, különleges szem- dek soha nem remélt magas fizetéssel keies- vözölte a közgyűlés:
gégéink is vannak iránta. Kötelességünk, hogy pontokból bírálnunk.
tetuek, de hiába. Közös kouyhák alakuluak
Wekerle Sándor minisztereinők ur
itt, a nemzetiségi helyeken lépéseket tegyünk
Itt világáramlatok hatásait érezzük s le- rendre az országban, mert nincs házi cseléd.
önagy méltóságának
arra, hogy a magyarság ereje számszerűleg gyünk tisztában azzal, hogy' fajunk politikai A munkások százezrei kelnek át évenkint a
Budapesten.
is fokoztassék. Ebből a célból nyitom meg a és társadalmi felsóbbségét, fejlódésképességét tengeren tulru, megdrágítva itt a termelést,
A hazai székelység folyamatban levő
mai rendkívüli díszközgyűlést. Igaz örömmel megzavarni akaró törekvésekkel szemben a sokszor lehetetlenné téve a megélhetést az
melynek főtárgya beható taés testvéri szeretettel üdvözlöm önöket
nemzeti termelés minél szélesebb alapokra itthon maradottaknak. Nagy parasztcsaládok, nagygyűléséből,
nácskozás a nemzetiségi helyeken veszéA közgyűlés vezetésére Elekes Bélát, való helyezésével, annak minél tökéletesebbé melyek erós patriarkális szövetsége alkotta a lyeztetett magyarság megvédelmezésének
Háromszékmegye fóispánjátajánljuk. (.Éljenzés vnló fejlesztésével kell küzdelembe szállani. A községi életet, feloszlottak. Egyik másik fiu
felől, üdvözöljük a nemzeti korA jegyzőkönyv vezetésére pedig felkérjük Dá- népjólét fokozása, az érdekek megzavart har- elment a nagyvilágba, fiákkeres, rendőr lett, módozatai
mányt s nehéz küzdelmei között biztosítjuk
vid Antalt (Éljenzés.) Ezzel a közgyűlést van móniájának helyreállítása a ceL s erre a nem- megvetőleg beszél otthon maradt öcscsével, legszilárdabb
ragaszkodásunkról s annak
zet minden erejére, éleslátására és főként ér- ki irigykedve nézi a civilizáció áldásaiban részerencsém megnyitottnak nyilvánítani.
tagjára Isten áldását és segítő erejét
szesülő idősebb testvérét, ki egy nap keres minden
Eleker Béla elfoglalva az elnöki széket, telmiségének bevonására van szükség.
kérjük.
megköszöni a közgyűlés bizalmát. Mi székeHa valaki bejárja ma Erdély folyamvöl- dorbézoló urakkal annyit, mint ó egy hónap
liedö Árpád dr.,
Elekes Béla,
lyek — úgymond — tudjuk és érezzük, hogy gyeit, vagy hegyi falvait; — nemzeti különb- alatt A leány egyenesen belehull az iszapba
a nemzetiségi vidékeken elszórtan élő véreink ség nélkül — megdöbbenti a vidék, a falvak anélkül, hogy sejtené, mikor házi-szőttes ruhá- az aradi „Székely OttUoii" a közgyűlés diszelnöke.
faji jelllegének megtartására az utóbbi időkig siri csendje. Ének nem csendül meg nem ját búbos lejkötőt uri ruhával cseréli ki. Mineluökc.
vajmi kevés történt. (Helyeslés). A legnagyobb visszhangzik a hegy a dolgozó fiatalság znjá- denki utálja a falusi közösséget. Ha azután
Kossuth Ferenc a következő táviratot inörömmel és lelkesedéssel kel lebát üdvözöl tól, puszta, kihalt a falu. Csak egyszer-kétszer megjön a levél a távoli országból nagyítással tézte az aradi Székely Otthon elnökségének:
nünk minden olyun törekvést, amely a magyar- elevenül meg, mikor összegyűlnek az öregek és csillogó képekkel teli, százan esnek a még
Őszintén fájlalom, hogy a kiegyezési
ság megtartására irányul. Abban a reményben és a gyermekek, hogy a Hutaiságot az erőt, habozok gondolkodóba Inkább ma, mint hol- tárgyalások generális-gyűlésükön leendő meghi.gy ezt a célt sikerUl majd elérnünk, üd a munkabírást az Amerika felé vivő vonat- nap, csak el innét.
jelenésemet lehetetlenné teszik s igy csak
völlöm önöket.
Hazánkban rövidesen a törvényhozás elé ez uton küldhetem meleg, rokonszenvem
hoz kisérjék. Erdély állomásain megszokott
Azt biszem, uraim, mindnyájuk érzését jelenség már a síró, lármázó tömeg, a búcsúz- lesz terjesztve az uj telepítési törvény, most biztosítását az egybegyűlteknek.
tolmácsolom akkor, mikor indítványozom, hogy kodó távozók ; azután csend lesz a faluban. lépett életbe a gazdasági munkásházak állami
Kossuth.
a közgyűlés a magyar nemzeti kormányt tá- Egy-egy szomorú arcú öreg legelteti kócinaz- támogatásáról szóló törvény, melynek nemzetÜdvözlő
táviratot
küldött
még
csikszentviratilag üdvözölje. (Helyeslés).
dagra kötött marháját ott a kopár hegyolda- politikai fontosságát kiemelni felesleges.
mihályi S. Kálmán nyugalmazott táblabíró is.
A diszelnöknek zajos tapssal fogadott lon, vagy völgyek szegényes viskói mellett. A
Dénes azzal végezte beszédét,
beszéde után az egyesületek, testületek és csiki-háromszcki havasok közt, a kattogó gyár hogy Sebess
nem szabad mindent az államra bízni,
kiküldött képviselők igazolása következett.
mellett izzadó napszámosban feltalálni véljük lianem a társadalomnak is tenni kellene vala- Az E. K. E. Választmányának
A közgyűlésen jelen voltak : Elekes Béla azok fiát, unokáját, kik mint primorok vagy
a nép megmentésére. Utal arra, hogy a
XVII. évi jelentőse.
Háromszékvármegye főispánjának elnöklete lófók a szabadságharc küzdelmeiben vérük mit
nemzetiségi pénzintézetek a haszon nagy réalatt: Varjassi Lajos Aradváros polgármestere, hullásával igyekeztek megtartani a hazának azt szét
Az 1907. szept. B-áu tartottt közgyűlése alkalmából).
kulturális
és
népmentési
célokra
fordítják.
Sebess Dénes miniszteri oszt. tanácsos, Koós a földet, melyet a végzett Attila óta rendel Ezt nem látjuk a magyar pénzintézeteknél.
(Folytatás).
Mihály dr. miniszteri titkár, Sándor József az számunkra, A másfél ezer éves otthon szeA gyergyószeutmiklósi osztálynak ez idő
E. M. K. E. alelnöke, Ferenczy Géza dr. or- retete nem köti le Csaba nemzedékét, a föld Nézete szerint csak erós társadalmi akcióval
szággyűlési képviselő, Nagy György dr. ország- tulajdona másé — s ó világtájak felé szétszórvamenthető meg a székely és a magyar köznép. szerint 370 korona C9 fillér vagyona van. Az
Élénk tapssal jutalmazca meg a közgyű- újjászervezés munkáját, mint ügyvivő Fejér
gyűlési képviselő, Borszéky Soma ny. m. ta- felejti
hagyományát. A kopott sárxiskók
nácsos, Zakariás János dr. országgyűlési kép- között ósi
közönsége Sebess beszédét, melynek el- Mihály dr. ügyvéd vette kezébe a napokban
bandukoló öreg oláh — talán az a fel- lés
viselő, Nagy Sándor dr. országgyűlési képvi- szabadult
hangzása
után Ferenczy Géza dr., a nagyajtai tartott értekezlet alkalmával. Rövid idő alatt
jobbágy, kinek a magyar haza Kos kerület országgyűlési
selő, Gödri Ferencz polgármester. Kádas Kál- suth szavaira
képviselője tartott felol- nz osztály ujjáalakul és ez az újjáalakulás
földet
és
szabadságot
adott.
mán főjegyző, Ferenczy Géza dr, Benkö Gyula,
vasást a görög keleti vallás és a székelység igen nagy reményekre jogosit fel. A lelked
Mi történt: itt azóta, hogy nz érsemlényi viszonyáról. Alapos statisztikai adatokkal tá- liangulatu értekezlet alkalmával Korbuly MikBalázs József, Szőcs Dániel, Balla István, Csutak Lajos, Bokor András, Kirle Antal, Szondy bölcs itt járt s hogy a szabadságharc nagy mogatva, határozati javaslatban kéri a köz- lós gyógyszerész saját készitményü fenyő sósJános, Somogyi Kálmán, Bene Gyula, Imocli vívmányai áthatolták a politikai és társadalmi gyűlést, mondja ki, hogy a görög keleti ma- borszeszének árusításából 5 százalékot ajánJózsef főszolgabíró (Nagyenyed), K. Nagy La- életet, mióta a törvény előtti egyenlőség, az gyar egyház szervezését a 26000 székely ér- lott fel.
jos főszolgabíró (Szamosujvár), Balló István önkormányzat, a gyülekezési jog, a sajtósza- dekeltségénél fogva székely kérdésnek tekinti
Itt említjük meg, hogy az E. K. E. gyújdr. esik vármegyei kir. tanfelügyelő, László badság nagy elvei diadalmaskodtak V
s erkölcsileg kötelez minden székelyt a faji tón kívül egyéb háziipari czikkeink nagyon
Gyula a Székely Szövetség alelnöke, Lajos
Mi történt a paraszttal ? minő átalakulá- öntudat és összetartás érzetének ápolására s keveset jövedelmeztek, pedig ba tagjaink kiDénes lapszerkesztő Marosvásárhelyről, Finte son ment a község keresztül ? — Ugy tetszik, az erre irányuló akcióban közremunkál.
zárólag azokat fogyasztanák és azok érdekéFerencz, Pál Miklós tanár. Veress István (Nagy- mintha alapjában megrendült volna, mintha felEgyhangú helyesléssel fogadták el a ha- ben akcziót fejtenének ki, akkor rövid idő
enyedi, Dócza Ferencz kir. törvényszéki biró oszlott volnn vagy legalább annak, mintha csak
be lehetne népesíteni turista alkotásoka tordai székely társaság elnöke, Fülöp Endre, a külső — nehezen elviselhető — kötelékek tározati javaslatot, mire a Székely Otthon alatt
előadója, Bodó Albert dr. fejtette ki a székely kal hegységeinket. Az E. K. E. gyújtóból a
Kádár Jenő, Kovács Yincze, Polányi János, tartanának
fenn
kényszerrel
az
alaki
összemult év folyamán 612 korona 33 till. folyt be.
akció célját.
Drágos Arisztid, Weinberger Henrik, Bodó Al- tartozóságot.
A háziipar és közgazdasági ügyekben
bert, dr. Virady Kálmán, Szacsvay Gyula dr.
Beszédében rámutatott arra, hogy AradMiért
történt
az,
hogy
a
tömegek
politiÜgyvéd, (Kézdivásárhely), Sass Nagy Lajos,
megyében is vannak egész községek, melyek- való működéseink közben jelentősebb mozzakai
győzelembe,
mely
nekik
a
szabadságot,
natok
nem merültek fel. A háziipar ügyében
Nalzás Géza, Fekete József, Harmat Ferencz,
nek lakossága tiszta magyar volt s ma már
Bencs Endre, Szabó Lajos, Szilágyi György, testvériség és egyenlőség áldásait szerezte hírmondónak fem látni magyar embert. A nem- csakis arra kellett szorítkoznunk, hogy a hozMistéth Sándor, Nagy Kálmán, Zab István, May meg. megelégedesd, jólétet, anyagi boldogu- zetiségek erős munkájához — úgymond — zánk fordulóknak a szükséges felvilágosításoSoma, Tauszik B. Hugó, (Marosvásárhely). De- lást nem eredményezett.
hozzájárul a magyar társadalom tagoltsága, kat megadjuk, továbbá arra, hogy egyes háziAzt látjuk itt is, amit világszerte, liosy az egyetértés hiánya. A magyar társadalmat iparral foglalkozókat a folyóiratunkban esetrólBeö Kálmán dr., Jakabfíi István, Rédiger Károly, Nagy János, Gáspár István dr., Kristóf a korlátlan és szabadverseny nyomása alatt ezért szervezni kell s önsegély utján kell e esetre közzétett díjtalan hirdetésekkel támoGyörgy, Vitán Gábor, Szabó Béla,-Papp Sán- mindinkább és inkább eltűnnek a kis és kö- bajokat meggyógyítani. Az elhagyott gyerme- gassuk. Ez ügyben a vezetést a Magyar Védő
dor, Pál Miklós, tusnádi Imets Illés kir. tör zéptermeló erők és egzisztenciák mint verseny- kek felnevelése, kiképeztetése, nemzeti bizott- Egyesület és a Tulipán-Szövetség vette kevényszéki jegyző, (Arad),Sófalvi György, Szarka képtelenek. Aki nagy termelővé nem tud ság összeállítása: ezek az eszközök, melyek a zébe igen széles körű akcióval. Nem maradt
emelkedni, az alá sülyed. A középosztály meg- magyarság megmentésére vezetnek. Végül ha- tehát más bátra, mint az, hogy egyesületünk
László, Leivecky Dezső, Tóth Zsigmond, Pav-I szűnik termelő erővé
lenni, vagy apró gazda- tározati javaslatban kéri a közgyűlést, bogy a megfigyelés álláspontjára helyezkedjék és
lovits Szvetozár dr., Bodó Lázár, Hojts Mar- ságokká morzsolódik
">"-™'«'liL>össze, vagy a latifundium hatalmazza fel a Székely Otthon egy száz tagu csakis akkor lépjen ujabb akcióba, ha ez üdvagy
a
töke
nyelt
el.
Toqueville mondja a bizottság alakítására. (Helyeslés). E bizottság vös társadalmi akcióbán. hanyatlás állana be.
ton, Szatmáry Árpád, ifj. Koncz Gyula, Kovács
Ferencz, Cs. Endre Dániel, Finta Laios főmér- Souveniben, hogy „azt beszélik, hogy a francia részletes tervét a jövó évi székely kongresz- Ezt azért kell hangoztatnunk, mert ahol az
egyesületi alkotások nyoma nagyobb, nagyobb
nök, Bodó Endre, Taach Péter, Bedó Árpád forradalom, miután befejezte müvét, véget ért szus elé fogja terjeszteni.
turista forgalom keletkezik, ott mindig igen
dr., Dávid Antal, Szabó Zoltán, ny. huszárez- — és ime folytatódik." Elértüuk-e valaha oly
Elekes
Béla
elnök
indítványára
elhatátág tere van a meglevő háziipar fejlesztéséredes, Nóvák Ferencz, Szongott Vilibáld. Bul- társadalmi átalakulást, mely teljesebb, mint
rozta
a
közgyűlés,
hogy
az
elhangzott
beszének és uj háziipari czikkek bevezetésének,
bok Bogdán, Páll Kristóf, Benkő Gyula, Bene nmilyen apáinknak kelleti, vagy csupán —
dekért
a
szónokoknak
köszönetet
mond
és
a
mert apróbb tárgyakat csak ott lehet árusíGyula, Jatzkó Imre, Várady Kálmán, Komlós azon időnkint megszűnő — anarkia felé halabeszédek
kinyomatásáról
gondoskodik.
Ugyantani. ahol idegen forgalom vaa.
Imre, Pataki János, Zima Ártur, Nádler Lajos, dunk, mely elaggott népek ismeretes és gyó
csak
köszönetét
fejezi
ki
a
közgyűlés
nz
aradi
Kovács, Géza. Kovács Bernárdin, és még so- gyithatlan betegsége V
A hazai fürdők érdekében a mult egyeSzékely
Otthonnak,
amely
buzgón
közremuukál
kan mások a társadalom előkelő tagjai közül.
A negyvennyotcadiki forradalom nem fe- a székelység megmentésében.
sületi év alatt is serényen munkálkodtunk.
E névsor felolvasása után Barabás Béla jeződött be gazdasági téren. A szabadság és
Azoknak ügyér legjobban szolgálja a Mátyás
Bedó Albert dr. elmondta ezután n Szé- király születési hazában levő, két szobát bedr. üdvözlő beszéde lett volna a napirend kö- egyenlőség sokszor torz ideákká váltak az
kely-Otthon
nkciójának
eddigi
eredményeit
vetkező pontja. Barabást azonban — mint Bedóéletkűzdelmekben a gazdasági erők mérkőzése
töltő állandó fürdőügyi kiállításunk, amelyben
Két elhagyatott székélyfiuról fog az Otthon szemléltető módon és tanulságosan vannak
Árpád bejelentelte — Kossuth Ferenc távirati- közben.
gondoskodni
és
kéri
a
többi
székely
társasálag hivta fel Budapestre. Barabás Bedőhöz inA negyvennyolcudiki szabadságharc embemutatva az egyes fürdőtermékek és mindetézett levelében menti ki távol maradását és beri jogok kivívásával egyenlónséget teremtett gokat is hasonló akcióra. (Helyeslés).
nütt fel vannak tüntetve,, hogy hazai ásványkéri őt, tolmácsolja a gyűlés előtt szívélyes de a gazdasági erők élet halál harcában az
vizeink és fürdőink milyen külföldi hasonló
A határozati javaslatok.
testvéri üdvözletét.
egyenlőtlenséggel állította szembe a szegényt
termékek gyógyhatásának felelnek meg. Már
Zakariás János dr., a kovásznai kerület a mult egyesületi év alatt felmerült az az
Elnök: A közgyűlés Barabás távolmara- és gazdagot. A pataset magára maradt tőke
dását sajnálattal tudomásul veszi.
szegénysegével, tudatlanságával. A patriarká- képviselője statisztikai adatokkal támogatott eszme, hogy egyesületünk a Magyar Védő
Egy mélyreható kulturális és közgazda- lis családi élet helyébe keserű gyűlölet,, go- beszédében mutatta ki ezután, bogy az utóbbi Egyesület kolozsvári vezetőségével karöltve
sági felolvasás következett ezután. Sándor Jó- nosz színlelés vagy erkölcstelenség ütött tanyát. időkben a nemzetiségi vidékeken is erősbödik indítson nz erdélyi fürdők érdekében nagyobb
zsef az E. M. K. E, alelnöke és fótitkára fejA törvények labirintusában eligazodni a magyarság Külöuösen kulturális tekintetben akcziót és díjtalanul nagy mennyiségben széttegette a határőrvidéki rendszer hatását a szé- képtelen a kis existenciu támogatás nélkül. itt is messze felülmúlja a magyar nép bár- osztott röpirattal teremtsen nagyobb forgalmat.
kelység mai kulturájára, hangulatos bevezetés Lehet számára a legtisztább humanitással meg- melyik nemzetiséget. Határozati javuslatában Ez akciót az idő előrehaladottságánál fogva
után vázolja a batárőrvidéki szervezet létre alkotott egyenlőség, ha például a háromnapi indítványozza, hogy kérje a nagygyűlés a kor- különös tekintettel arra, hogy a fürdő-' és ásjövetelét A székely határőrséget — úgymond fizetést elrendelő váltó végzéBt nem érti meg, mányt a nemzetiségi vidékekon élő magyar ványviztulajdonosokat is be kell vonni, nem
> török invázió, a mirigyvész és a csempészet ba házát, melyet nagyapjától örökölt, melyet ifjúság kiképzéséről való gondoskodásra és hajthatjuk végre; de a jövó év folyamán
megakadályozásának ürügye alatt szervezték, magáénak tudott, egy napon azért veszik el szakiskolák felállítására. (Helyeslés).
idejekorán megindítjuk, azzal a réménynyel,
tulajdonképenl célja pedig a székely népnek tőle árverés utján, mert rosszhiszemű szomZakariás indítványát KristófT György dr., hogy azzal nemcsak egyes embereknek leéa vele Erdély magyarságának gazdasági ki- szédja — a téves telekkönyvezési felhasz- Balló iBtván dr. és Bedó Albert dr. felszóla- szünk hasznára, hanem remélhetőleg megnövezsákmányolása, kulturális tönkre tevése volt nálva — azt valamelyik banknál megterhelte. lásai és módosításai után a közgyűlés egyhan- kedő idegenforgalommal a turistaság ügyét is
Ennek az iszonyú csapásnak hatását érzi a
fogja szolgálni.
Egy marosszéki-somosdi Bzékely embert gúlag elfogadta.
székelység most is. Amit székely elődeink az elmúlt évben kikérdeztem amerikai élméBorszéki Soma nyugalmazott miniszteri
Turista munkálataink, jóllehet anyagilag
már 1449-ban elmondtak, azt elmondhatjuk, nyeiről. Miért ment el, miért vágyik vissza? tanácsos indítványozta ezután, hogy szólítsa igen. korlátolt,
mégis számottevők. Felujitottuk
most la. Minden hadjáratban és táborozásban
— Dolgozni sokat kell ott uram, nem is fel a közgyűlés a Székely Társaságok Szövet Kolozsvár környékén az átjelzéseket Több
ott voltunk, ami őseink vére különböző oiscá- fizetnek olyan túlsókat, mint azt hirdetik. Más-Bégét a székely vasutak költségeinek részvényuj jelzőtáblát állítottunk ki. BóvitéBi táuokála-
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tokát végeztünk a hükktetői turista vendég-. kében kifejtett működésből származtak, 1591 szavazott 230,000 koronát 300,000 koronára, gát képviseltetni fogja, a képviselettel Kovács
Iónéi éa menedékházunknál. Ugyancsak hasou- korona 87 fillért tettek ki.
amennyit a többi tényezők hozzájárulásképp Lajos-kir. törvényszéki és Szacsvay Imre kir.
lólag jártunk el a kányafói turista vendéglőIgen fontos esemény volt egyesületünk- kértek a kormánytól. Nekünk évekig
járásbirót megbízza és kiküldi, a naggyülés
nél és menedékházunknál. A tordakörnyéki életében,
hogy- néhai tiszteleti tag urunknak nunk, hogy precedens álljon elő s
akkor költségeire szükséges 2—2 koronákat a helyutjelzési munkálatokat 15 jelző oszlopnak és Czárán (Jyuláuak
örökösei egyesületünknél lehet reményünk, hogy mi is .qjîpapjuk a beli kir. törvényszék és járásbíróság biráitól
30 jelző táblának felállításával befejeztük. 6000 korona alapítványt
le azzal a ké- nagyobb államsegélyt, — de agl' is csak talán. és a kir. ügyésztől beszedi s a begyült összeMég csak az van bátra, hogy ütjelzési rend- réssel, illetve kikötéssel, tettek
hogy az alapítvány Mert a 70,000 korona kiegésmési többlet ta- get a rendeltetési helyére megküldi; egyben
szert egész Tordaaranyos-vármegyére kiter- évi kamatai az általa feltárt
Bihar-Hegység
lán bele sincs illesztve a jövő évi költség- a kir. törvényszék területéhez tartozó csikjeszszük éj a vármegye turista térképét el turista forgalmi hozzáférhetőségére használtas- vetésbe.
Azért jó volna, ha a megye és város szentmártoni és gyergyószentmiklósi kir. járáskészítsük. Torda városa a jelző oszlopok ado sák fel. Ez az nlapitvány nemcsak azért bír vezető emberei
minden befolyásukat latba bíróságoknál működő birákat felkéri, hogy
mányozásával támogatta egyesületünket í't- egyesületünkre nézve kiváló fontossággal, hogy vetnék, hogy az állam
ezen összeget adja meg, amennyiben az országos birói naggyUlésen résztjelzéseket készítettünk továbbá a Vigyázóról ezáltal megszűnt aggodalmunk a Meleg-Szamos hogy vége legyen ennek
hosszas huzavoná- venni kívánnának, ezen körülményt az elszála Székelyó vízeséshez. Bejártuk említett hegy- forrása, Csodavár, a Ualhina és Bulz-völgyben nak. — Még pár szavunk a volna
a gimnázium lásoló bizottság elnökéhez (Szeged, Széchényi
ségnek összes feljáró útjait. A jelzéseket jö- végzett munkálataink f;-ntartását illetőleg, ha- áthelyezésével kapcsolatosan azokhoz,
ré- tér 4., ajtószám 68.) legkésőbb október 10-ig
vőre fokozatosan cl kell készítenünk, hogy ez nem kiváló jelentősége van azért is, mert ha- szint hivatalból, részint választá-i utjánakik
jelentsék be; végül felkéri ezen kir. járásbíróérdekes hegység, mely székhelyünkhöz elég zafias és pártolást i-idemló feladatiaknak sza- a státusgyűlésnek. Ugyanis tudtunkkal tagjai
eddig ságok vezető biráit, hogy a nagygyűlés költközel van és Kolozsmegyének legmagasabb kadatlan teljesítése közben a bizalom és sze sem a státusgyülésben. sem az igazgatósági
szükségeB összeg fedezésére minden
csúcsa, a megérdemelt elbánásban részcsüljöd. retet, az elismerés es huzdiiás legelső ilyen gyűléseken, — pedig csikmegyei igazgatótaná- ségeire
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tárosához a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
sével a Zichy Ödön cseppkóbarlang mintegy
600 méter hosszú, eddig ismeretlen részét ku- Szamos forrásainál levő utak, karfák és lép- volna. Már közeledik az idei státusgyülés ideje. czimére (Szeged) október 15-éig beküldeni
tatta fel. Ez ujabban felfedezett barlangrészt csők kijavittassauak. Amint ott járt tagtársaink Ezt megelőzőleg meg kellene beszélni a csík- szíveskedjenek. Miről nz elszállásoló bizottság
a tél folyamán óhajtanék feltárni és a köz- jelentik e munká atok végre is hajtattak Tag- megyei státusi képviselőknek, hogy mily arányú elnökét, továbbá a csikszentmártoni és gyergyóforgalomnak átadni. A révi barlang látogatása társaink bejárták a többi körutakot is és je- akciót szándékoznak a gyűlésen kifejteni, hogy szentmiklósi kir. járásbíróságokat a jegyzőörvendetesen szaporodik. A mult egyesületi lentésük alapján a jövő évben azok rendbe- végre-vulahára a státust is Kikényszerítsék könyv kivonata kapcsán értesíteni határozza.
év alatt a látogatók száma majdnem G000. hozatalát fogjuk végrehajtani és az ottani ut arra. hogy tegye magáévá igazán az áthelye— KÖZÖS k o n y h a . Egy eléggé nem mélElkészült a barlang előtt a díszes megálló- jelzéseket kijavítani. Több utjelzési táblát mar zés iigyét és járjon ő is hathatósan közre, tányolható üdvös eszme közeledik vámsunkban a
hely, amely jóllehet, az államvasutak költsé- megrendeltünk és azoknak kifüggesztését a hogy nz állam megadja az épitési állam- megvalósulás felé. ez a közös konyha intézménye.
gén épült, de mivel egyesületünk fáradozásá- jövó évi turista időszak megkezdése elótt végre- segélyt. Ha pedig ezt nem teszik meg, hanem Hogy ini ez. auiiak bővebb tárgyalásába bocsijtnak eredmény, mult évi működésünk legfőbb hajtjuk. Kérjük a t Közgyűlést, hogy az ala- a státus ismert nemtörődömségére hizzák a kozni azt hisszük, felesleges volna, inert hiszen
koronája. A megállóhely létesítésénél kiváló pítvány adományozóinak szavazzon köszönetet. dolgot, akkor az áthelyezésből nem lesz semmi. kapcsolatban azzal, hogy rövid időn belül ez az
A Mátyás-király születési házában lévő tör- Hisz láthatták a megye^vezetöi is, hogy mi üdvös intézmény hazánk legtöbb városában nemérdeme van Zichy Ödön grófnak és Jármai
Béla kolozsvári üzletvezető választmányi tag- ténelmi. fürdőügyi néprajzi és li.i/.ii | i.ni osztályok- kor a 1(X),(XX) koronát megszavazták az épí- esak visszhangra, ilc megvalósulásra talált, a legnak. Most már a Zichy-barlang megálló hely- ból álló muzeumunkat a mult év lelViuuán a leg- tés költségeire, de megvonták azt a pár ezer több fővárosi lap oly bőven tárgyalta és ismertette
nél az összes személyvonatok feltételesen meg- nagyobb és legféltöbhen gondoztuk, mert az egy korona eddig adott évi fiegitséget. már ujhól annak előnyös voltát, hogy az olvasó közönség
állannk és ontják a turisták százait. Révi osz- megbecsülhctetleu idegenforgalmi intézmény és egye- nehézségeket kezdett az igazgatótanács támasz- azzal teljesen tisztában van. Még sem mulaszthattásunk mult évi bevétele 2994 kor. 4 fillér, sületünknek hatalmas erkölcsi tőkéje. Itárki jön tani. Ha rövid egy év alatt keresztül ludták juk el. hogy midőn ama óhajunknak adunk kifejekiadása pedig 1698 kor. 41 fillér volt. Folyó városunkba azt lelkei-esi. Khagadtatással nyilatko- vinni, bogv az udvarhelyi gimnázium felépíté- zést. bár mielőbb létesülne varosunkban is, pár
évi költségvetése 3295 kor. 63 fillérben álla- zik arról. Tudomást vesz egyesületünk létezéséi-ól sére :MX).(XX) korona államsegélyt kapjanak, szóban hozzá ne szóljunk. A jelen nehéz megélhepíttatott meg. Réven a turistaságnak ügye és megtanulja beesiilni egyesületünknek küzlmsznu azt hi-zem. most már. ha akarják, azt sem tési viszonyok között a folyton fokozódó drágaság,
a legjobb irányban fejlődik. De hiszen fejlődnie működését. A mult év folyamán Angliából. Francia- lesz nehéz keresztülvinni, hogy végre-valahára karöltve a jól ismert cseléd miseriákkal hutalnia*
is kell, mert követeli, sürgeti a nagyarányú országból. Ausztriából, Németországból, lfuiiiáuiáhiíl a mi ügyünk is elintéztessék.
érv gyanánt szól a mellett, hogy tömörüljünk a
idegenforgalom, amelyről 4 évvel ezelőtt még igen tekintélyes szánul látogatóink vol ak. 1/it.ogaTemplom és plébánosi lakás közös konyha létesítésére. Felesleges a háziasszoálmodni sem mertünk. A révi barlang eddig tóuk volt továbbá Oroszországból, Amerikából. szentel és. Folyó hó 5-én, szent olvasó va- nyoknak magyarázgatnunk azt. hogy ahol 25—30
feltárt részének térképét sokszorosítottuk. .Er- Törökországból. Svédországból is. A Mátyás-bűz sárnapján, tartották meg a szokásos évi bú- adagra főznek, egy adag aránytalanul kevesebbe
dély folyóiratunkkal szétkü'clöttük összes tag- ina már ország-világ érdeklődésének központja és csút Csik-Szentgyörgyiin. A búcsúval kapcso- kerül hasonló vagy még jobb minőségű elöállitáajainknak, továbbá megküldöttük az összes is- igv csak érthető, ha a külföld ügyeimét is mugái-u latban e napon szentelték fel a teljesen res- han is, mint a mely tűzhelyen csak 2—3 egyén
lolvó évi augusz- taurált es szépen kifestett templomot és az Hátasáról gondoskodnak. Ez egyszerűen abból makoláknak és mindazoknak is. akik a barlang vonta. A inuzeuni látogatók száma
iránt érdeklődtek Az áttekinthető és nagyobb tus hónapban érte el a 2lt.'l!l,t-et. A mult évi láto- uj plébánosi lakást. Kikéi ülés után Rancz Já- gyarázható ki, hogy a nagyban való előállitáanal
lérkép példányoknak a tudományos intézetek gatók küziil ki kell emelnem dr. Alulié Ki rli.ip I nos felcsiki fóesperes végezte el fényes segéd- kisebb rezsi esik nz egész egyes részeire; továbbá
részérő való megküldése szintén folyamat- iniiiielieni egyet, taiuii-t, Ham|ielné Pulszky Polixéna, lettel a templomszentelés szertartását. Ugyanő a nagyban való bevásárlásnál olcsóbban lehet betovábbá a muzeumok és könyvtárak orsz. főfelügye- mondotta a szent beszédet is a tőle meg- szerezni az élelmi cikkeket, azután kevesebb hulban van.
lősége tagjainak Szalay Imre helyettes főfelügyelő.
ékesszólással, magyarázva a boldog- ladék és ételnemű meg}- veszendőbe, mert a közös
A Torda-hasadék és a Székely.) vízesés- «Ir. Fejerpatnki 1/íszló. líailisics Jeu.'i utlviu-i taná- szokott
Sziiz Mária olvasóját. Szent mise után. konyha háztartásában sertések, szárnyasok stb. élelnél lévő útjaink az időjárás viszontagságai ál- csosok és Seeliiiiayer Vilibábl m. igazgató urak lá- ságos
szintén ó celebrált fényes segédlettel, mezésénél a hullndék mind értékesíthető. Látjnk
tal nagyon megrongálódtak. A jövő év folya- togatásait. akik mind elismerőleg nyilatkoztak a melyet
papságtól és számos ájtatos hívőtől kísérve, tehát, hogy a közös konyha először is olcsóbbá
mán f'> feladatunkat kell képezze azoknak ki- iniizeuniról és nz abban tapasztalt rend és tiszta- aa plébánosi
vonult, ahol a házszentelés teszi a megélhetést, úgyannyira, hogy iniként a
javítása, illetőleg a javítás költségeiuek elő- ságról. A muzemn életében jelentősebb mozzanat szertartását lakba
el, amelynek elvégzése tapasztalat, bizonyítja egy 70 koronás ebéd és vateremtése. A székelyói vízesés útjának javí- volt nz. Iiogy nz uj nemzeti sziuliáz megnyitása után beszédetvégezte
intézeti a község lakosságához csora adaggal két felnőtt teljesen kielégíthető. Azt
tási költségét a jövő évi költségvetésbe fel- alknltuával a Feivncz-.fózsef iparuiuzcumban remie- és plébánosához.
fejezte ki a köz- kérdezzük a háziasszonyoktól, bogi* hasonló jó mivettük. Azonban a Torda hass-déki útra fedeze- zett háziipari kiállításon részt vettünk 124 ilarali ség lakosságának, Elismerését
hogy költséget ntm kiméivé, nőségben képesek-e ily potom áron előállíttatni azt.
tet nem taiálunk. Torda Aranyosvármegye kö- olyan kalotaszegi hímzések bemutatásával, a melyek lényesehbé és díszesebbé
tették Isten házát konyhájukon, lle menjünk csak tovább. A legtöbb
zönsége a turistaság iránt nem érdeklődik. Sa- addig közszemlére nem voltak kitéve. A kiállítást és oly plébánosi lakást építettek,
amelyhez háziasszony sajnojan tapasztalta azt hisszük több
játságos jelenség, hogy tordai osztályunk mű- hazánknak számos kitűnősége, közöttük Darányi fogható jelenleg nz egész Csikmegyében
sincs, izbell, hogy mennyi utánjárás és vesződség mellett
ködése éppen akkor lanyhult el, amikor a ha- Ignác lolibni .-elésiigvi miniszter. Justh I ivulu kép- A plébánost pedig arra kérte, hogy a község
csak nagy- nehezen jtlt drága pénzén egy-egy
Badéki út elkészítésére a központi pénztárból viselőházi eluök m-nk is megtekintették és elisme- lakóinak nagy áldozatkészségét elismerésképen szakácsnőhöz
cselédhez, kiknek túlzott követe3000 koronát fordítottunk és azután is minden réssel nyilatkoztak arról. Az ciulitelt hímzéseket szeretettel viszonozza és háláját rójja le nz léseit kénytelenés teljesíteni,
szeszélyét kieléévben kisebb-nagyobb munkálatokat végeztünk azután 10 iiveges tárlón u miizellm zárt folyosóján által, hogy egyházközségének buzgó lelki ve- gíteni s még akkor is hálátminden
adhat a jó Istennek,
a vármegye területén.
kiállítottuk. Kiállítottuk továbbá a Szent-Ferenez- zetője legyen ezután is. Erre luc/.e Domokos ha esak nem ideig-óráig marad nála a cseléd őnagyA mult évben Szovála-fürdőn tartott közgyű- reniliek zárdájából Hei-mann Antul dr., múzeum plébános fejezte ki köszönetét R-incz János sága. A közös kouyha hivatásánál fogva legalább
lésünknek jelentést tettünk volt, hogy brassói igazgatónak fárnilliatatluu munkásságával összegyűj- fóesperes iránt, aki megjelenésével és a szent annyiban segít aţ. alaposan megboszautott és kizsaosztályunk egész mükését egy a Xagykóha- tött régi egyházi hímzéseket is ö drh üveges tár- ténykedések végzésével emelte az ünnepség rolt háziasszonyokon, hogy a szakácsnő tartásától
vason építendő nagyobb szabású menedékház lón. Pl gyűjtemények kiállítása állandóan nagy ér- fényét, ugyancsak köszönetét és elismerését megmenekülnek. A sok döntő érv mellett felemlítlétesítésére összepontositotta. Az osztálynak e deklődés tárgyát képezik. Kedves kötelességet tel- fejezte ki Bálinth Lajos felcsiki alesperes jük még azon igen fontos körülményt is, hogy ha
célra elegendő vagyona nincs és központunk sem jesitiink akkor, a mikoi* indítványozzuk, hogy Herr- iránt, akinek tervei szerint épült fel a díszes a háziasszony megszabadul a háztartás, illetőleg a
talál fedezetet a hiányzó összeg pótlására, azért mann Antal dr. igazgató urunknak fáradozásaiért plébánosi lakás. — A búcsún s az azzal kap főzéssel ját-ó gondoktól, qtánjárástöl, de sok helyen
az osztály 10 korona köicsönról szóló részje- szavazzon a t. közgyűlés köszönetet. Muzeumunk csolatos templom- és házszentelésen a község az azzal járó munkától, ugy ezen időt gyermekeigyeket bocsátott ki. A részjegyeknek elhelye- tárgyai a mult év folyamán n részünkre bocsátott lakóin kivül nagy számban jelentek tneg a nek nevelésére, csnládi tűzhelyének ápolg&táaáni
zése még mindig folyamatban van. A mene- állami csekely segélyéből i lolyó évre íltlil koronái buzgó hi>ők Csikmegye több községéből is. fordíthatja. Mi lértiak nagyon jól tudjuk azt, mi
dékház részére az anyagok a folyó évben és a múzeumi bevételekből eszközölt beszerzéssel Különösnek tartjuk azonban, hogy az alcsiki egy ideges nö s hogy a legtöbb háziasszony idebeszereztettek. A jövő évben megkezdődik az igen jelentékenyen, összesen 212 tái-gygval szapo- papság, fóesperesével az élén — nem tudni, gessé lesz, ebbeu nagy részük vau a cselédeknek.
építés, ha tagjaink és mindazok, akik a turis- rodott. Hogy csekély anyagi erővel ily nagy sza- mi okból — nem jelent meg a búcsún.
Ha pedig a közös konyhában való résztvétel által
taság iránt érdeklődnek, nem sajnálják a Rá- porulatot érhettünk el. annak magyarázata abbau
megszabadulnak feleségeink a sok megbosazantáetól,
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szerrövid idő alatt viszakapja. Nem áldozatkészlesz lonlitva, amelynek nem generalazaftoa
helyezte át és helyébe Ré3 János kolozsvári mezésre
séget kérünk tehát tagjainktól, hanem csak számaink felgyüjtésével.
vendéglői, de igazi házi kosztnak kell lenni.
hitoktatót nevezte ki.
jóakaratot A mult évi költségvetés alapján
— Eljegyzés. Sánlha Simon nyűg vár— A gimnazisták oellövesaele Mait
elhatároztuk volt, hogy Szováta fürdőről kimegyei hivatalnok kedves leányát Rózsikat szombaton voltak benn első Ízben a somlyói főgimindulólag útjelzési munkálatokat fogunk véfolyó hó 5-én eljegyezte kézdiszenlkatolnai názium két felső osztályának tanulói, Mayer János
KÜLÖNFÉLÉK.
gezni a Mezőhavason és egy messzelátó torvezetése alatt, a helybeli laktanyában,
nyot építünk a Cseresnyés tetejére. Erre vo— A osiksomlyói gimnázium át- Szalay János brassói államvasuli tisztviselő. professzoruk
natkozólag a helyszíni szemlét is megtartot- helyezésének ügye- A csiksomlyéi róin kath.
— Bíráink mozgalma. A csíkszere- hogy a céllövészetben való kiképzést megkezdjék.
Kádár
alezredes,
zászlóalj parancsnok a legnagyobb
tuk. A fürdöigazgatóság a költségekhez vnlA lógímnnzium áthelyezésének Ugye. — ugy lát- dai kir. törvényszék és járásbíróságnál műhozzájárulást megszavazta. Mindazonáltal fáj- szik, — teljesen megfeneklett valahol, vagv ködő bírák és ügyészek, valamint ezen ható szívességgel ígérte meg támogatását, & Ígérete szedalommal kell jelentenünk, hogy a szép terv- pedig időtlen-időkig elodázódik. S míg az it- Ságoknál működő segédszemélyzet 1907. évi rint az első alkalommal 4 értelmes altiszt állott a
nek f. évi kivitele meghiusult. mert nein si- teni gimnázium áthelyezésének kérdése már oklóber 2-án értekezletet tartottak, a Szege- professzor segitségére. Igazán örülünk, hogy iijnkerült Marostorda vármegyétől, amelynek a több mint egy évtized óta vajúdik, addig Székely- den megtartandó országos biroi (taggyűlésen ságunk végre sportszerüleg is kedvezőbb neveléshelyszínén nagy kiterjedésű erdőbirtoka van, Udvarhelyt nemsokára, rövid tizenuégy-lizenöt való képviseltetése tárgyában Gyalókay Sán- ben részesül.
a szükséges faanyagot megkapni. Ebből lát- év alatt másodszor fog uj épületbe beköltözni dor kir. törvényszéki elnök üdvözli a jelen— E l ő a d á s C s l k a o m l y ó n . Amint értehatja a t- Közgyűlés, hogy milyen akadályok- a róm kath. főgimnázium. Ugyanis, mint biz- levőket, nz értekezletet megnyitja, ismerteti sülünk Pál Gábor kii*, tanácsos, fögimuáziami igazkal kell egyesületünknek küzdenie. Egyesü- tos forrásból értesülünk, a vallás és közok- a szegedi országos bírói nagy gyűlés előké- gató, a legközelebb megtartja a tavaszon elmaradt
letünk az az egyesület egyedül ez ország- tatásügyi miniszter tárczája költségvetésébe szítő hi'/ottság meghívását a Szegeden 1907 kísérleteit és előadását a Harconi-féle táviratozánban, amely minden jövedelmét alkotásokra a jövó 1908. évre 300,000 korona összeget veit évi október hó 19., 20. és 21-ik napjai meg- róL A kísérletek elé nagy érdeklődéssel néznek.
költi és amely egyesületnek tisztviselői kara államsegélyképen a státus részére a székely- tartandó birói nagygyűlésre, felkéri a jelenle— Gyáflzrovat. Mély megilletódésel irés mindenik munkása önzetlenül dolgozik a udvarhelyi gimnázium uj épületének felépítési vőket, hogy nyilatkozzauak arra nézve, hogy jui a sorokat, érezve ama súlyos fájdalmat
nemes célért és azért, hogy a nagyközségnek költségeire. A székelyudvarhelyi gimnázium a naggyülésen óhnjtják-e magukat a kebelük- és nngycsapást, amely Nagy Imre ny. gazdaszolgálatára legyen. Többszörösen hatványozva épülete még teljesen megfelel a czélnak s ből kiküldött hiró társuk által képviseltetni, sági népiskolai igazgatót kollegánkat éa csaadja vissza mindig azt a csekély támogatást, mégis a második uj épületbe vonul be, — míg s ha igen, határozzanak e tárgyban. A jelen ládját erte egyetlenfiáuak Nagy Dénes főgimamelyben esetleg részesül és mégis egyesüle- a mi áthelyezési ügyünk a inegv: lósulástól levők rövid megbeszélése után az értekezlet náziumi tanulónak halála miatt. A majdnem
tünktől mindenki csak kér, követel, de neki most talán még távolabb áll, mint állott évek- egyhangúlag a következőképen határozott: járványszerü skarlát áldozata lett Nagy Dénes.
vajmi keveset adnak. Mult évi záró számadá- kel ezelőtt. A kormány 300,000 korona ösz- A csíkszeredai kir. törvényszéknél és kir. já- Nagyon sokan ismertük mint osztályának legsunk szerint a központi pénztárból turistasági szeggel oly összeget illesztett bele költség- rásbíróságnál működő hirák és ügyészek, va- első tanulóját aki szorgalmával, eszével már
czélokra fordított kiadásaink 5506 korona 65 vetésébe. amennyit még ily czélra eddig nem lamint ezen hatóságoknál működő segédsze- kora ifjúságában magára vonta a tanárai figyelfillért és a postaportó kiadásaink, amelyek adott. Most tehát nincs alapja azon eddigi ki- mélyzet értekezlete kimondja, hogy a Szege- mét. Alig három hete súlyos beteg lett Somlegnagyobb részben ai idegenforgalom érde- fogásnak, hogy nem emelheti fel a már meg- den tartandó orezágoB birói nagygyűlésen ma- lyón ahonnan nemsokára a család haza hozta
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megáldotta. Azután Biri Imre meghatottan
éa a leggondosabb ápolásban részesítette. Or- vetkezet czéljaira; de az áru átvételén kivül szék eredményről. 3 Időközben szentesitett mondotta el, hogy ez a 19-ik kereszt, melyet
vosai: dr. Filep Sándor, dr. Veres Sándor és némelyik még azt is kikötötte, hogy ez eset- törvények kihirdetése. 4. M. kir. földmivelés- már toronyra tett s ez a 36-ik torony, melyet
Orbán Gyula mindent elkövettek, bogy meg- ben őt bízzák meg a szövetkezeti üzlet keze- Ugyi miniszter leirata az erdő eladások ügyé- befedett A nép remegve néztí, mint illeszti
menthessék a család szemefényét. Az első hé- lésével. Ily feltételekbe azonban az alakuló ben foganatosított vizsgálatok eredményéről. a mester ügyes segédjével Csókás Pállal a
ten az orvosok is teljes bizonytalanságban vol szövetkezet nem mehet bele. Selejtes, eladásra 5. M. kir. kereskedelemügyi miniszter leirata keresztet az árboezba Keresztfeltevés után
tak felépülése felől. A krízis három napig tar soha sem kerülő árut jó drágán átvenni, kez- erdei vasút előmunkálatainak engedélyezése népünnepély volt, melyet a mester rendezett,
tott, ennek elteltével lábbadozni kezdett Dini detnek nem volna jó üzleti fogós. Az Üzlet tárgyában Vas József részére. G. M. kir. ke- ügyes beosztás és alkalmas játékok által az
és már egyebet nem is hallottunk mint azt, vezetését pedig egy kereskedelmileg képzett, reskedelemügyi miniszter leirata, helyi érdekű egész délutánt örvendetessé tette. E nap fébogy jobban van, beszélget és nemsokára föl üzleti ügyekben teljesen jártas egyénre kell vasút előmunkálatainak engedélyezése tárgyá- nyét a helybeli képviselőtestület, elöljáróság
is fog kelni. A második héten szemmel látha- bizni, még az esetben is, ha több kiadással is ban Braum Gyula részére. 7. M kir. belügy s egyháztanács jelenléte nagyban emelte. E
tólag a javulás beállott és megvoltunk győ- járna, mivel a többlet kiadás bőveu megté- miniszter leirnto az ebadó alap jövedelmének nap emléke örökre meg fog maradni a gyerződve, hogy teljesen fel fog gyógyulni; azon- rülne a helyes és lelkiismeretes kezeléBból felhasználása tárgyában. 8. Csikvármegye 1908. mekek szivében is, mert örvendezve játszotban a sors könyvében nem igy volt beírva. A származó baszvnból. Legjobb volna, — ha évi közigazgatási, árva- és gyámhatósági költ- tak. Tizenkét áldást kívánt a mester a torony
javulás csak látszólagos, mert betegsége a egyáltalán lehetséges, — oly helyiséget bé- ség előirányzata. 9. A vármegye tisztviselői tetejéről. Isten hallgassa meg áldását s ót is
gyomrát támadta meg, hastífuszt kapott és ez relni ki, ahová a szövetkezeti bolttal együtt nyugdíj alap 1908. évi költség előirányzata. 10. Isten áldása kisérje ez életben. — A hitközokozta a halálát. E rövid lejáratú betegség a Hitelszövetkezet is elhelyezhető volna s ez Községi- és körjegyzők nyugdíj alapjának 1908. ség nevében : Ágoston József kántor-tanitó.
ellen az orvosok sem bírtak védekezni. Két utóbbinak könyvelője és pénztárnoka látná el évi költség előirányzata. 11. A vármegye árvanapi eszméleten kiviili állapot után elragadta a fogyasztási szövetkezet könyvelési és pénz- és sztretetliáz igazgató választmányának át— A gyimesbükki műkedvelők szepa halál. Súlyosítja a csapást az hogy Dini tárnoki teendőit is. De talán mégis az volna irata, a gyárpénztári tartalék alap fölöslegé- tember 28-án előadták az „Árendás zsidó'-t,
egyedüli fla volt Nagy Imrének aki ez évben a legczélszerűbb, ha a szövetkezet társulna a nek hová fordítása tárgyában. 12. A fegyver- s ezen előadásukkal egy kellemes estét nyújmár második gyermekét temette el. Megdöb- hitelszövetkezettel s maga építtetne alkalmas tartásról készített vármegyei szabályrendelet. tottak a jelenlevő közönségnek. A maga ne
benéssel értesültek tanárai és tanulótársai épületet. A fizetendő házbérösszegek teljesen 13. A gyergyószentmiklósi és gyergyótölgyesi lilében az előadás sikerült volt, mivel minden
akik nagyon szerették a kiváló tehetségű és elégségesek lennének egy amortizácziós köl- főszolgabirák előterjesztése egy-egy másod ír- egyes szereplő igyekezett a játékába tőle telpéldás magaviseletű Nagy Dénest. Az egész csön törlesztésére. Igaz, hogy ebben az eset- noki állás rendszeresítése iráut. 14. Alispán hetőleg valami kedveset beleönteni. Dicséretet
város a családdal érez, mert ki ne ismerte ben a szövetkezet üzletét csak a jövő évben felhatalmazása, a háztartási alap egyes téte- érdemel a főrendező: Pávai Vájna Gyuia, aki
volna a véghetetlen becsületes és tisztességes lehetne megnyitni; de később is jobb, ba most
átutalása iránt. 15. A folyó év végével egyszermind a czimszerepet játszotta, Blum
apát, akit a gondviselés ily kíméletlenül suly- rövidebb idő alatt nem lehetne helyesen meg- leinek
megbízatásokat vesztett törvényhatósági bizott- Dávid árendást, komikumával a közönség tettott. Veszített vele a család, a gimnázium de oldani a kérdést. Egyébként bízunk abban, sági
tagok választásának kitűzése. 16. Esküdt szését megnyerte. Diciéretet érdemel még
a vármegye is. Tanárai mondták, hogy a gim- hogy az igazgatósági tagok meg fogják találni bírósági
tagok lajstromának összeállításához Betti ós László, — névleg Vajna Emuska és
náziumban ilyen tehetséges és nagyreményekre a helyes megoldás módját.
bizottság kiküldése. 17. Özv. Honga Pálné bába Galaczi JánoB, — akik a szinpadi művészet
jogosító tanuló egy sincs. Nem is volt más
— Medvevadasaat. Illustris társaság oklevelének kihirdetése. 18. Antal Arou megyei bizonyos fokára emelkedtek, akiknek játékát
bizonyítványa mint mindenből jeles. Ily körülközönség igazán élvezhette, mindkettőnek
mények között csak az általános részvét eny- jött el vármegyénkbe medvevadászatra. A va- utbiztos fizetésének felemelése iránti kérése. amegjelenése
megnyerő volt; különösen Vajna
hítheti a szülök fájdalmát, a melyben mindenki dásza; mintegy hét óta folyik a kászoni ren- 19. Társ törvényhatóságok levelezése. 20. A Emmuska mindkét
kedves ói bájos
osztozik aki csak ismerte a családot. A gyász- geteg erdőkben, melyek híresek ragadozó magánjavak kezeléséről szóló ügyviteli utasí- volt H éuekszáma szerepében
is iskolázott hangot árult
fenevadjairól. A vadászatban réBzt vesz vár- tás 19. §ának módosítása. 21. Ferenczi István
jelentés a következő:
megyénk főispánja Kállay Ubul, br. Weselényi megyei gazdatiszt nyugdíjazása. 22. M kir. el. Élvezetet nyújtott Mezei Géza komikus
Letört a mi családunk reménysége. Semmivé Ferencz, Kolozsvár sz. kir. váras országgyű- igazságügyi miniszter leirata a gyergyószent- szerepével; Éltes Emmuska Sáskáné szerepélett a szfllók boldogsága, a testvérek ragaszkodása, lési képviselője, három Montbach testvér Ko- miklósi kir. járáshirósági telek átadás tárgyá- ben, aki szintén felülemelkekedett a mindena rokonok szeretete, a barátok vouzaltuu Betlclioufalvl N a g y D é n e s a csiksomlyói rom. kalli. fő- lozsvármegyéból s a vadászainkból igen sokan. ban. 23 Az országos magyar gazdasági egye- napiságon ; úgyszintén Mezei Lajos, akinek a
sület kérése, az egyesületbe való belépés iránt hangja elég kellemes volt, habár az iskolágimnázium IV. oszt. jeles tanulója iolyó hó (i-án, dél— Törvényhatósági bizottsági ta- 24. A .Petőfi ház" segélyezése. 25 Gyergyó- zottság kissé hiányzott. A többi szereplők,
után ti órakor, három heti súlyos betegség s a haldoklók szentségének felvétele után 13 éves korábau gok választása. A folyó év végével megbí- tölgyes kérése. ut áthelyezés engedélyezés mint Borbély Rózsika, Bermann Mihály, Kravmeghalt. Szülőinek drága gyermeke és életöröme, zatásukat vesztett avagy egyéb okok miatt
testvéreinek boldogsága, rokonainak gyönyörűsége, kilépő törvényhatósági bizottsági tagok helyé- iránt. 20. Az „Árpád" szobor költségeihez való jáuszky Ilonka, Kraszner Piroska, Laczkó Sántanárainak büszkesége, tanulótársainak szeretete,
hozzájárulás. 27. Gróf Bercséuyi Miklós szob- dorné. Laczkó Sándor, Nagy László, Urzika
minden ismerősének kegyelete kisérik örök utján. nek választás útján való betöltése határnapját rának költségeihez való hozzájárulás. 28. A Jánosué és Vajna Pál tehetségükhöz képest
Drága tetemei folyó hó 8-án délután három órakor a vármegyei állandó választmány f. évi noteljesen megfeleltek. — Az elszámolást, vaa rom. kath. válás szertartása szerint ideiglenesen vember hó U-éhen állapította meg, mely na- magánjavak tulajdonát képező alapok 1906.
évi számadási és azokra vonatkozó számvizs- lamint a felülflzetók névsorát jövó számunk• csíkszeredai köztemetőbe, később a csikszentkirályi
családi sixboltba helyeztetnek el: tiszta lelkéért pe- pon a vármegye összes községeiben a válasz- gáló bizottsági jelentések. 29. A magánjavak ban hozzuk.
dig u engeszteld asent mise-áldozat folyó hó 9-éu tások megejtetnek. A folyó hó 18-iki törvénydwelfitt 8 órakor mutattatlk be a csikszeredui és a hatósági bizotsági közgyűlés lesz. illetékes a tulajdonát képező alapok 1908. évi költség- A budapesti m. kir. állami felaő
előirányzata. 30. A polgári leányiskola tan- épitő ipariskolában
csiksxentklrákyi templomokban valamint a csiksonii Budapest VII. ker.
lvót Bzent-Ferencrendiek templomában. Csíkszereda, vállasztás kitűzésének véglegesítése, valamint testületének kérése korpótlékaik rendezése Thököly-ut 74. sz.i az építő-ipari téli tanfo1907. október hó (i-án. Özv. Orbán Jánosné nagyanyja. a választási elnökök kiküldése iránt intézkedni. tárgyában. 31. Szopos Béniné kérése felnem
Esztegár Bálint, Köllő István, KrauszErnő, dr. Nagy A választás a törvényhatósági bizottság 117 vett mult évi segélypénz kiutalása iránt. 32. lyamra a beírás október 20-tól 29-ig tart. A
Béni sógorai. Bethlenfalvi Nagy Itnrc és lelesége választott tagjának felére fog megejtetni.
tanfolyam tartama négy téli félév. A végbizoDr. Ujfalusy Jeuó indítványa a vármegyei ala- nyítvány
Orbán Brigitta szülői. Özv. Adorján Imréné nagyhárom évi utólagos gyakorlat mellett
nénje Bethíenfalvi Nagy Erzsike Esztegár Báliutné,
— Oyáazrovat. Suhajda Kálmán m. pok kamatlábának leszállítása tárgyában. 33. jogot ad a kómives, a kőfaragó, vagy az ácsBethlenfalvi Nagy Micike dr. Nagy Béniné, testvérei. kir. houvédhadnagy és neje Madár Irina alig Borszéken községi alapúk tőkéjének kölcsönmesterség önálló üzésére, valamint az építőK.Ö11Ó Iluska, Margit és Bandika . Krausz Böske. Károly és Emőke; Nagy Boriska és Gyurika uuokatest- kél hónapos kis fia f. hó 5-én Csiklá/.árfalván vetele a gyergyószentmiklósi járásban. 34. Al- mester, vizsgálatra való jelentkezésre. Felvéfaluban kölcsönfelvétel. 35. Kilyénfakán in- teli feltételek: legalább is a 15 életév betölvérei. Temetése folyo hó 8-án volt.
elhalt.
A magánjavak tiszti ügyésze. A gatlanok felett a kincstárral kötött szerződés. tése, egészséges testi szervezet, irui, olvasni
— Caikvármegye állandó válását folyó —
évi szeptember hó 27-én tartott igazgató- Szülésznő fizetésének felemelése. Lelkész köl- és számolni tudás s a legalább egy teljes épímánya a folyó hó 30-án megtartott állandó tanácsi
a m. kir. vallás- és közokta- tözködési költségeinek megtérítése. 30. Reme- tési időszakra terjedő gyakorlati müködéa az
választmányi gyűlés után beérkezett ügyda- tásügyi ülésen
miniszter
leirata következtében uj tén 1907. évi költségvetés Adószedő fuvar- és építő-ipari téren. A hosszab gyakorlattal bírók
rabok közgyűlésre való előkészítése céljából ügyészi állás szerveztetett
olyképen, hogy a napidíjának megállapítása. 37. Gyergyószent- s a felszabadult segédek, valamint akik a köfolyó hó 17-én délelőtt 10 órakor a várine tiszti
funktiókhól elveszik a magán- miklósou tanítók napi- és fuvardijának megál- zép-iskolai osztályokat is végezték, a felvételgyeház kisebb tanácskozási termében pót ál javak főügyészi
alapjainak képviseletét, s a „magánja- lapítása. 38. Szárhegyen ifj. Nyerges Gyula nél előnyben részesülnek. A jelentkezésnél a
landó választmányi gyűlést tart, melyen főleg vak ügyésze
alatt külön Ügyészi állást segélyezése. 37. Vacsárcsiban népkönyvtár fel- következő okmányok szükségesek : 1. Kereszta magánjavak előteríesztései vétetnek tárgyn- szerveznek. Acím
rendszeresítendő uj ügyésznek állítása. 40. Zsögödön Olthid újra építése 41. levél
lás «lá.
vagy születési bizonyítvány. 2. Erkölcsi
fizetést nem adnak, jövedelmét a magánjavak Szentmihályou ingatlan vásárlás. 42. Gyimes- bizonyítvány.
3. Az elvégzett iskolai osztályok— Uj szövetkezet vármegyénkben. alapjaink perei képezik s e mellett az ügyvédi középlokon népkönyvtár felállítása, Kiss István ról szóló bizonyitványok. 4. Ujraoltási bizoVárdotfalva közönsége, egyesülve Csobotfalva magánpraxis is folytathntó lesz. Az e tárgy- felebbezése. 43. Madarason népkönyvtár felál- nyítvány. 5. Munkakönyv vagy hiteles munés Csomortán lakosságával, fogyr.sztási szö- ban hozott határozati javaslat a törvényható- lítása, 1905. évi számadás. 44. Csikszentta- bizonyitvány.
vetkezetet létesített .Várdotfalva és vidéke sági bizottság t. hó 18-iki közgyűlésének tárgy- máson ingatlanok eladása. 45. Csiktaploczán
— A szekelykiállitáson a következő
fogyasztási és értékesítő szövetkezete'' czimeu. sorozatába fölvétetett, minélfogva nz alapsza- közlegelő vásárlás. 40. Kászonaltizen községi
A részvények jegyzése már pár hónappal ez- bályok ugyanakkor modosittatni fognak s a bíró és esküdtek épületeinek tűzkár elleni biz- számok nyertek: 17838, 20100, 1913, 20046,
a miniszter még ez évben jóvá- tosítása. Bíró és helyettes bíró iroda átalá- 16374, 11288,20101,10180,7040,6394, 19900,
előtt megtörtént, még pedig teljesen kielégítő mennyiben
hagyja, a magánjavak ügyészét az általános nyának megállapítása. Ártalmas vadak elejtűi- 7406, 1368, 19866, 6406, 7049, 11688, 3718,
eredménynyel. Egy részvény ára 10 korona, tisztújításon
bizottság meg- nek díjazása. Felhajthatlan tenyészdijak tör- 12080, 19147, 5802, 11032, 7074, 1211, 1020,
melyet bárom havi ré.sz|etben kell befizetui. választhatja. aAztörvényhatósági
állás szervezésének indoka lése. 47. Kászonaltizeu erdővételár részlet el- 10760, 3608,7325, 10789,3609, 16457, 11914,
A részvényt aláírók szeptember hó 15-én né a tiszti főügyészi ujfunktiók
túlhalmozottsághan
pes előertekezletet tartottak, amelyen az elő' rejlik, s a minisztérium intentiójával meg- engedése. 48. Csikszentgyörgy; Menaság, Szent- 928, 8037, 20067, 11731, 13500, 18705, 4589,
király, Szentimre. Kászouujf'alu és Jakabfalva 11082, 7002,950, 16104.15721. 16108, 11034,
készítő közgyűlés összehívására és vezetésére egyezik.
szervezéei szabályrendeleteinek módosítása. 49. 7906, 16106, 18447, 16107,11956, 1217,1888,
Sántha'Simon ny. tisztvivÍBelőt, várdotfalvi laKászonujfaluban magánosokkal közös ingatlan 947, 10811, 4094, 16348, 16347. 8070, 700,
kost választották meg közfelkiáltással, aki az
— üjonozok éa póttartalékosok be- megosztása.
50. Meuaságon népkönyvtár fel- 18374, 11188,10703, 7387,12553,8460,12137,
előkészítő közgyűlést e hó 3-ára hívta össze vonulása.
A
in.
kir.
24
honvéd
gyalogezred
Várdotfalva községházához. A nagy számban helybeli zászlóaljához folyó hó 6-án és 7-én állítása. Csikszentgyörgy és Bánkfalva közsé- 29102, 1261, 12991, 9901. 9033, 1530, 15763,
összegyűltek mindenekelőtt megválasztották vonultak be az ujonezok és póttartalékosok. gek nagyközséggé alakulása. 52. Csikszent- 10223, 17890, 8645, 4358, 9953, 12034, 8687.
3497, 10934, 15971, 90, 18505, 4503, 15766,
az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjait. A bevonulás óriási lármával és énekelésekkel györgyön esküdtek jutalmazása. 53. Lázárfalváu 1906. évi számadás. 54. Kozmáson1! 1906. 1631, 11029, 4091, 11791, 4092, 10146,16322,
Az igazgatóság tagjai lettek: Márkos Dénes, történt,
sót
itt-ott
parázs
verekedést
is
láttunk,
Péter Imre, Péter Sándor, Orbán Mihály és mikor kés is megvillant. Rendőrt azonban ren- évi számadás. 55. Csíkszereda városban asp- 15503, 16517, 14532, 8087. A nyeremény tárlialt járda épités jóváhagyása 56. Magánosok gyak a kiállitásiirodán Sepsiszentgyörgyön átSántha Simon; a felügyelő bizottság tagjai: des
Bzokás szerint sehol sem láttunk s ez ok- kérvényei.
57. Közgyűlés napjáig beérkező ha- vehetők.
Ambrus Dénes, Bartalis József, Bartalis Si- ból részeg
ujonczaink
szabadon
ordítozhattak
mon, Bálinth Lajos, Domokos Elek, Farkas őrülten rohanó szekereiken. Az egyéni sza- lasztást nem tűrő ügyek. Kiadta: Szász La— A budapesti állami felső épitőGyula, Kassai Lajos, Pálfly András és Xántus badság e megkapó példáin csak mosolyog- jos főjegyző.
lpanskolábaa (Budapest VII. ker. Thökly-ut
Elek. Ezzel az alakulás előkészítése megtör- hatunk.
— Értesítés. Mindazok, akik a sepsi- 74. B2ám alatt) 1907. november 1-én kőfaragó
tént, s ha a központ a megalakulás elé nem
kiállításon, mint kiállítók részt- továbbképző tanfolyam címen egy két öthónapos
— Iskolai ünnepély. A' csiksomlyói szentgyörgyi
gördít akadályokat s a végleges megalakulás
vettek,
kiállított tárgyaikat a gazdasági egy- téli félévre terjedő esti tanfolyam nyílik meg. A
róin.
kath.
főgimnázium
Önképzőköre
kegyekeresztülvitelére egyik megbízottját kiküldi,
let irodájában (Csíkszereda, váimegyeházi át- beírás október hó 15-től 81-ig történik; a tanítás
ugy a szövetkezet létesítése kevégzettnek te- letes ünnepélyt rendezett folyó hó 6-án az vehetik.
évenként november 1-től múrczíus hó végéig tart.
aradi
tizenhárom
vértanú
emlékére.
Váraili
S.
kinthető. A központ megbízottja jelenlétében
— Toronykereszt megáldáa. Csik- A tanfolyam befejeztével a tanulók a tanfolyamokVIII.
oszt.
tanuló
poétikus
hangú,
lelkes
elnöki
lesz meg az első igazgatósági ülés, melyen
szenttamáson a teljesen megromlott torony- elvégzését tamisitóbizoiiyitványt kapnak. A tanfoigazgatósági elnököt, pénztárnokot iés könyve- megnyitó beszéde után nz ifjúság zenekara fedélnek újjáalakítása a nyáron folyt le. A lyam célja: kőfaragó segédeknek és mestereknek
kuruczdalt
játszott
nagy
.precizitással.
László
lőt fognak választani, egyúttal felfogadják a
munkát Biri Imre bádogos és vízvezeték be- alkalmat adni óira, hogy a műhelyekben tanultaszövetkezet kezelőjét s megállapítják az eljá- Antal VII. oszt tanuló llyés Bálint ,Bntthányi reudezó Makóról vállalta el. Hatheti szorgos kon kivül még azokat az ismereteket is elsajátítrási szabályokat. Mint értesülünk, az igazga- hamvai fölött' czimü költeményét szavalta el munka után, folyó évi október h6 3-án, felül- hassák, amelyekre a jólképzett kőfaragó iparosnak
tóság bizalma az elnökválasztásra nézve egy- nagy hatással; a férfikar pedig a „Rákóczi vizsgálás után a tornyot átadta. Vállalkozó szüksége van, hogy megbízható és jó munkát véöntetűen Sánlha Simon felé fordul, akinek imája czimü darabot énekelte el. A gyászos azt az ajánlatot tette, hogy 100 koronát fizet gezhessen. A tuuitás tájgyai a) általános érdekű
ismert ügy buzgósága elég biztosíték az uj szö- emlékű nap jelentőségét Bartalis Márton VIII. bárkinek, ki az ó pléhmunkáján egy kivül lévő tárgyak: számtan, mértan, szerkesztő- és ábrázoló
vetkezet felvirágázására nézve. S ebben a ne- oszt. tanuló méltatta. A .Hunyadi induló' el- szeget fog találni. Munkálkodása közbeu több- mértan ; b I szaktárgyak : építési eneyxlopédia és
héz munkában teljes erejűkből fogják támo- játszása után Fazakas Ferencz VIII. oszt. ta- ször megleptük, de nemcsak szeget nem kap- rajz, alaktan és alaktani rajz, betűírás, építő-anyagatni az igazgatóság többi tagjai is. Nagyobb nuló szavalta el Pósa Lajos .Az aradi vesztő- tunk, hanem mindig megelégedett szivvel tá- gok tana, kőmetszéstan s a hozzá tartozó rajz,
nehézségek fognak felmerülni azonban az Üz- helyen" czimü költeményét A szomorú emlé- voztunk; mert láttuk, hogy egy derék józan költségvetés és könyviteltan. A tanfolyamra felvélet helyiségére nézve. Ugyanis Várdotfalván kezetű nap emlékeitől áthatott nem nagy gondolkodású és szorgalmas magyar iparossal tetnek kőfaragó segédek és mesterek, akik az írás
közel az intézetekhez nincs alkalmas hely, számú, de lelkes közönség és tanuló ifjúság van dolguok, ki nem szóvul, hanem tettel és számolás elemeiben jártasak. A belépni szándéabol az üzletet elhelyezni lehetne. Már pedig a Szózat eléneklése után oszlott szét.
igyekszik az embert megnyerni. Igazán bár- kozóknak erkölcsi bizonyítványt s foglalkozásukról
az intézetektől távol helyezni el az üzletet
— Törvényhatósági közgyülÓ8. Csík- kinek nyugodt szivvel ajánlhatjuk. — A keresztmunka-könyvet vagy a munkaadónak az I. fokú
nem volna czélszerü, mivel a tanuló ifjúság vármegye törvényhatósági bizottsága f. óvi ok- megáldása folyó évi szeptember 8-án volt, iparhatóság által hitelesített bizonyítványát kell beívi bevásárlása meglehetős összeget tesz ki. tóber bó 18-án délelőtt 9 órakor tartja a vár- mely alkalommal a helybeli lelkész Vilmán mutatniok. A beiratási-dij félévenként 1 korona, a
A község központjában jelenleg három keres- megyeház tanácskozási termében őszi rendes Géza az egész falu jelenlétében, a két derék tandíj szintén félévenkínt 10 korona. Megkeresésre
kedés van s a tulajdonosok mindegyike haj- közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. matróna Bara Jánosué s Ágoston Józsefué ál- bővebb felvilágosítást ad a telső építő-ipariskola
landó volna Üzlethelyiségét átengedni a szö- Alispáni jelentés. 2. Jelentés a számonkéró tal tartott szent keresztet beszéd kíséretében igazgatósága.
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HZ Alföld rónái az éjszakkeleti kárpátokbal ölelkezAlulírott község elöljárósága közoek, ott. ahol a Tisza hallámai búcsút mondanak
Cstydelne község közbirtokossága
a bérezés Márara arosnak, • - állott egy magános hírré teszi, miszerint a régi iskola telke,
A vármegye törvényhatósági bizottdombon egykoron Nyaláb-vár, raásnéven Királyháza.
közhírré
teszi, miszerint a tulajdonát sága Csikvármegye felcsiki járásához
E várhoz sok történelmi nevezetességű dolog fűző- a rajta levő épületekkel együtt folyó képező Bálint sarka alatti kertek
tartozó Gyimesbükk nagyközségben sedik a 14-ik éa lö-ik századból, de ezek ma már évi október hó 26 án délelőtt 8 órakor
folyó évi október hó 20-ik napján dél- gédjegyzői állás rendszeresítését engecsak a történeti múltéi, s ami Királyházának, a a legtöbbet igérőuek
készpénzfizetés után 2 órakor Cmkdelnc községházá- délyezvén, arra ezennel pályázatot hirvártövében megalakult Ugocaam egyei polgári köznál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé- detek.
ségnek tekintélyét emeli, az többé nem a vár. amelv mellett elfog adatni.
körül a Drágfiak és Percnyiek családi villongása
rőnek három egymásután következő évre
Kikiálási ár 2000 korona.
J a v a d a l m a z á s 1000 korona évi
elnémult, s a harezok zaja lecsendesült hanem a
haszonbérbe fognak adatni.
fizetés.
Csikcsomortán, 1907. október 8.
gőzgépek zakatolása mely e vasúti góozponton
Kikiáltási ár 310 (háromszáztiz)
Felhívom mindazokat, kik ezen álerősen fellendült községben pezsgő életet teremtett.
PáHfy András,
Ferencz János, korona.
Az északkeleti vasút kiépítése és forgalmi központja
lást elnyerni óhajtják, hogy szabályJcpy/n.
(1 - -)
bíró.
Árverési leltételek a jegyzői iro- szerűen felszerelt folyamodványaikat
a magyar kálvinisniust is meggyökereztette itt.
mely e helyről a múltban teljesen hiányzott. Kgy
dában megtekinthetők.
hozzám folyó évi október hó 15-ig
pár évtizeddel ezelőtt szervezett egyházközség ala- 1118—907. mj. sz.
Csikdelne, 1907. október hó 7-én. nyújtsák be.
kult, mely mint Tekeháza Hliája zászlóvivője lett
Birta Károly,
A választást OyimesbUkk községitt a nemzeti eszme megszilárdításának. — Azóta
iJoigl. hirtokossági elnök. be u a községházánál folyó évi október
gyűlnek a fillérek, hogy egykoron templom kövekké
Csikvármegye magánjavainuk igazalakuljanak, de bizony a kezdet és a szervezés
Hiyörpál Árpád, hó 17-én délelőtt 11 óraA-ortartom meg.
nagy nehézséggel jár s még miudig csak az ál- gatósága ezennel közhírré teszi, hogy a 1 - - '
jegyző.
Csíkszereda, 1907. évi szeptember
lami iskola egyik termében tudjuk imádni sorsunk vármegyei magánjavak tulajdonát kéhó 25 én.
intéző urát Pedig olthatatlan vágyunk, hogy e pező Felsőtölgyes I. határrészbeu fekvő
nagyforgalmi központon elvégre egy kis templom
Becze Imre,
D) üzeinosztály III. vágássorozatáuak:
hirdesse a nagyszámú utazó közönségének a ma2 2
főszolgabíró.
a)
1.
és
2.
osztagaiban
»
SzilvásA Kossuth-utezában
gyar kálvinismus itteni láhvetésér. Most egy buzgó
Thabita templomhely adományozásával vitte előbb pataki erdőrészben mintegy 180 kat.
célunk megvalósítását mely azonban, hogy testet hold kiterjedésű területen;
ölthessen, ti hozzátok fordulunk hit és vérrokonaink,
b) 1 , 2 . és 3. osztagában a Mára szépért, jóért mindenkor áldozatni kész testvépatuki erdőrészben, mintegy <>80 kut
közös udvarral és gazdaSzáva Kiistóf birtokos, csikszépvizi
reink. s titeket kérünk : adjatok nekünk a ti filléreitekből. hogy megépíthessük hitünk templomát. hold kiterjedésű tei-Uleten:
lakos, a saját tulajdonát képező Barabás
sági épGletekkel eladó. Bőc) 4. és 5. osztagaiban u I-eákIgényeink nagyon szerények, s nem is kérünk sonevű erdőrészből 5907 darab mintegy
vebb felvilágosítással szolkat csak az asztalaitokról lehulló morzsalékot. a pataki erdőrészben mintegy 280 kut.
5400 köbméter haszon lúczfenyőt zárt
meg sem érezhető néhány fillért, tudván hogy csep- hold kiterjedésű területen;
gál e lap kiadóhivatala.
írásbeli ajánlattal egybekötött szóbeli
pekből lessz a tenger, s a kicsiuv ezerre szapod) 5. osztagában a Balázs- és Deáknyilvános árverésen elad.
rodik. A begyült adományokról hirlapilng fogunk
elszámolni.
Ügyünket nagybecsű támogatásukba patakok közvetlenül a Kitnavölgyére
Az erdő gyimesfelsőloki vasúti álajánlva, bizalommal vagyunk Királyházán, 1 VM>7. liajló erdőrészben, mintegy 133 kat. liuld
lomástól, — ahová mindenütt országút
junius 2H. A retorm. egyház nevében: Bíki Ferenc kiterjedésű területen;
vezet, — 7 kilométernyire fekszik.
felügyelő lelkész. Kocsis Bálint gondnok. Ditjisy
é) (i. és 7. osztagaiban a B.ihizs
Az árverés 1907. évi október hó
Aladár főgonduok. Adományokat elfogad és hirpataki erdőrészben mintegy 7'J7 kat. | e ó y j ó h á z b ó l v a l ó
22 ik napján délelőtt 10 órakor fog
lapilag nyugtáz a szerkesztőség.
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— A „csíkszeredai kerületi betegaeeélyző pénztár" az H I O T . évi xix. t.-cz
életbeléptetése tárgyában kiadott 577B4. számú ke
reskedelemügyi m. kir. miniszteri rendelet szerinti
közgyűlését Csíkszeredában a városháza nagytermében 1907. évi október Imi 20-án délelőtt lo órakor tartja ineg. Az esetleg meg nem tarható gyűlés végső határideje li)07. évi október h/t 27 re
tüzettetik ki, amire ujabb meghivás nem fog kiLjcsáttatiu.
— Értesítés. Tis/tclellel tudatom a n. é. előfizetőimmel, a különböző akadályokJ miatt a kitűzött
időben meg neui jelent „Verse k cimil könyvem
legközelebb napvilágot lát: udJig is szíves türelmüket és elnézésüket kérem. Mivel péltlányok fölös
számban leszoek ütőlapos medren Jeleseket is sai veBen elfogadok, fclgy péld. ára; 2 kor., két péld. áru
azonban már estik 3 kor. A megrendelés módja tetszésszeriut: előfizetés vapv utáuvét. KerelT.-izcntpál,
1107. szept. 12-én. Vagyok kiváló tisztelettel Földes
Zoltán oéptauitó.

KÖZGAZDASÁG.
A „Hermes" Magyar Általános Váltó
üalet Rébsvenytarsaság, Budapest, heti
jelentése a tőasdeforg^lomrol esapenz
piacról.
Budapest, 1907. október H.
Ama körülmény folytán, hogy az elmúlt hét
folyamán a kiegyezési tárgyalásokat ismét felvették. határozott szilárdulás érvényesült u tőzsdén
és a várható kedvező eredményre való tekintettel. melyekre különösen az osztrák snjtű optimistikus hangulatából következtettek, a speeulátió tartózkodását feladta. Mindazonáltal az értéktőzsde
hangulata újból ellanyhult, illetőleg a forgalom a
minimumra redukálódott, miuthogy a kiegyezési
tárgyalások ezideig positiv eredményre nem vezettek és a hangnlat igen érzékenynek mutatkozott a
tárgyalások folyamata alatt annak minden egyes
mozzanatára. Általában az értéktőzsde hangulata
teljesen a politikai események befolyása alatt áll
és igen jogosait a remény, hogy a kiegyezés létrejöttével nagy gazdasági javulás elé nézünk.
A sorsjegypiaezon is mutatkozott némi forgalom. az árfolyamok azonban nagyrészt változatlanok maradtak.
A pénzpiacz helyzete változatlanul szilárd.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a következők voltak
4°'f magyar
Magyar hitel
Osztrák hitel
ltiiuamuráiiyi

AZ

koronajáradék —
részvény — —
részvény —
vosiuü részvény —

ŐSZÜLŐ

8s«pt. 26.

Okt. 8.

DB.oö
748.75
H43.50
543.75

UH.40
755.2o
K45.50
544.25

HAJNAK

visszaadja az eredeti iljukori színét a „Rák" hajregenerator.
Hölgyeknek és uraknak állandó hajápolásra nélkülözhetetlen a Trlfolenm
(hajpetrol). Trifolemn, mely megszünteti a hajhullást és a fejbőr korpásodását.
Illatszerek, arczkenócsök, pude13
rek, — Buly szerint — kaphatók
Metejiiiios

hold kiterjedésű területen a mult évben előfordult szélviharok által szórványosait és csoportosan ledöntött fenyőfák fatömege folyó évi október hó
25-én délelőtt 9 óraAorOyergyó-Tölgyesen a megyei magánjavak kezelősége
irodájában megtartandó szóbeli árveréssel egybekölött zárt Írásbeli versenytárgyaláson el fog adatni.
A törzsenkéuti felvétel utján becsült fatömeg és annak kikiáltási ára
az egyes erdőrészekben csoporlonkint
elkülönítve a következő:
a) 227 m3 gömbölyű fa, becsérték
mint kikiáltási ár 1400 korona.
b) 377 in» gömbölyű fa, becsérték
mint kikiáltási ár 1901) korona.
c) 3948 m3 gömbölyű fa, becsérték
mint kikiáltási ár 25150 korona.
d) oOO m' gömbölyű fa, becsérték
mint kikiáltáM ár 4700 korona.
é) 4843 m3 gömbölyű fa, becsérték
mint kikiáltási ár 30500 korona.
Ezeu csoportok mindegyikére különkülön és összefoglalva valamennyire
nézve együttesen is tehető ajánlat.
A szóbeli árverés megkezdése előtt
AZ árverést vezető kezéhez a kikiáltási
ár 10 százaléka bánatpénz gyanant leteendő; az írásbeli zártajánlatoknak szintén a megajánlott ár lu százalékút kell
bánatpénz gyanánt tartalmaznia. A megajánlott ár írásban és számókkal is vi
lágosau és jól olvashatóan írandó ki és
ajánlattevőnek ki kell jelentenie, hogy
az általános árverési és részletes' szerződési feltételeket ismeri és magát
azoknak aláveti.
A szóbeli árverés megkezdése után
zárt ajánlat többé nem adható be.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A fatömeg kikiáltási áron alul ne .i
fog eladatni.
A magánjavak igazgatótanácsa a
beérkezett zárt írásbeli és szóbeli ajánlatok között az ár magasságára való
tekintet nélkül szabadon választ és választása meg nem támadható az árverezők részéről.
Az általános árverési és részletes
szerződési feltételek, a felvételi adatok
és összes egyéb vonatkozó iratok a
megyei magánjavak gyergyótölgyesi kezelósége irodájában a hivatalos órák
alfttt megtekinthetők.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Kelt Csíkszeredában, 1907. szeptem
ber hó 20-áo.

Dr. Csiky József,
2—2

Igazgató.

tanulónak felvétetik
Barna Béla

női és férfi divatáru üzletében.
B R A S S Ó , Kajn-ntca 34. szám.
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Nagy választékban, szebbnél szebb ki vitelben kaphatok Szvoboda József könyv
es papirüzletében helybeli
és vidéki tnjképes, valamint másnemű képes
üdvözlő-kártyák es

• • •

megtartatni Csikszépvizen saját irodahelyiségemben.
Kikiáltási ár 37800 korona; bánatpénz ennek 10 százaléka.
A zárt írásbeli ajánlatokhoz, — melyek
árverés előtt beadandók — az igért vételárnak 10 százaléka bánatpénzképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban melléklendő.
A részletes árverési feltételek az
verés napjáig nálam betekinthetők.
Csikszéoviz, 1907. évi szeptember hó.

Száva Kristóf.

KALACS
ALEXI N

Továbbá kaphatok
mindenfele dobozos cs
mappa levélpapírok; iskolakönyvek és taskak;
Írószerek, tollak, tol.'zárak es mindenfele füzetek,
rajztablak és festekek stb.

H[i<§[iW©[M]A©[3
raorciyj^mcD
TELJESEN

POTOLJA A

TEA-VAJAT

FÖZÉSNÉL.SÜTÉSNÉL.KIRÁNTÁSNÁL ÉS
SZAPORÁBB
- N E M
A V A S O p i K
KÖNNYŰ E M É S Z T H E T Ő S E G E É R T

mmmm®
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EVÉDJEGT6TEL

ELLÁTOTT CSOMAGOT"

»! F O G A D J U N K

TALISMAN

ELÜ

KAPHATÓ-IMIDEN FŰSZER
n—KERESKEDÉSBEN

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Yasut-ulcza, a iramway elágazásánál) bel- és
külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok

síremlékeket

és

bútor-

márványlapokat. — Továbbá raktáron
tartok: Qránit, Syenit, Labrador és Andesyt
kemény közetü síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 korongtól 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzád fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel: NAGY JÓZSEF S ^ & l l T .

C S I K I

Október .

• • » —

KÖZPONTI T A K A R É K P É N Z T Á R

Oaletem folyó évi október hó 1-tól
Kapa-utca 46. u . alatt nyílik meg

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAH

=

Van s/.»'reiu-séin n 1. küzoiisé>* b.
tudomására lio/ni. lio;rv Brassóban,

Lensor 28. ssátn alatt ideiglenesen

ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON.

seket, premeaósekeí, javításokat és
átalakításokat.

A legelőnyösebb feltételek mellett nyújt kölcsönöket váltókra,
kezesek mellett és beláblázásokra.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra, arany
és ezüst zálogtárgyakra.
Foglalkozik Idegen pénznemek
beváltásával és minden hantszem dologgal.
Takarékbetéteket elfogad betéti könyvecskére és folyó számlára 4 ', s százalék kamatozás mellett. a 10 százalékos tókekatnatailót is az intézet fizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a legkészségeseliben szolgálnak a bank kirendelt közegei
az intézet helyiségében.
A Standard életbiztosító társaság főügynökségét is az intézet

mentesen tisatit tatnak.

^1"

SZÜCSMÜHELYT
hol Li/árúlair saját késaitmenyü min Jtniiemii nöi gallérok
(boák) karmantyúk (muiiok), ssórrae,
krimmer és szövet sapkák a Ic^-ujnl'li
tiiViit után a lrjioUsOM» árak nMK-tl
kaphatók.
l'irv u fővárosban, mini a külföldön s/.cr/.rtt tupaszta Intaim o túrni
al>l>uii a kflleui' s ]izvtlm• juttatnak,
hopv a k-^nics^/.fli'» nu-rn» i/.liWkiirk
u lcírpontosnhl»Hii és K-ciiit^volili ínei:eléíC-Mlésro nu-ur.-iuk-lés után elcp-l
tudok tt'iini.
A fi'tit említ i't t i'kru ki vii I kőzitek
a IrpijuW" >1 ivttl után niiiiiU'iin'.'inii
nyitottam,

~i és gyerroek-kabátokat,

paletokat, cuys/.ov.il <-

tartozó ö^s/a-s c/ikk'-kct
lopjívorsnl)baii j»on(os kiszolgálás t'-s
lcpoi.-sól.l. árak im-ll.u.
l'gyszintéii vállalok bebelelé-

Nálum vásárolt s/iiiiiK-áiiik díjHtvst's jiárt/ogásái ki'-i ve. vapyok
kiváló tis/U-li'ttol

Weiszfeiler Sándor,

=

A hatalom és ártatlanság keverékei az
A L M A B I V â l i î î l l I S i l . . . i s a I M e t . S® í i l .
A k B A B I V M i Y ® E I S R É M S Z & P & â H f âift l S e t . - ti&.
A I í B A S I V A I t ¥ S l í K S t e H Q E t S r P Q E 4 s a 1 k e i . 1 9 ££L
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugonnay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbór finomítására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
és ifjú bajt kölcsönöznek az arcnak.
A legkiválóbb orvos szukértók véleménye szerint a kevésbbé szép nó
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak
harmat finomságot és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
szél es nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan
egyforma jóhatásu, a hölgypor pec'ig a krémre kitűnően lapadésaz arcon
felismerhetetlen..2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bsrmentve küld a készitö:

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA

Az igazgatóság. ^ j

• • » »

A CSIKSZEREPAI TAKARÉKPÉNZTÁR

SZEKELYMIDY SÁNDOR

A HELYBELI TŐKÉK

nöi-és férfi-divat üzletiben Csíkszeredán.

Répáti gyógysavanyu! _

•-

• —

A na^'Vi:nl' inii kiizünsép szíves és
számos
látoíralását kérve, az eiltlÍLri |>;irtfoi;;iMikórt |'etli^* köszunelel
mniiilva, v.iírvok kiválü tiszieleitel
S Z É K K L Y I I I D Y SÁX 1)0lí
Csíkszereda, Apáti Mihály-utca l'.IS. sz.

=

kereskedésében
n

Csiksseredában.

=

17-

Hazai gyártmányú

különlegességek

valamint valódi angol, skót stb.

G y a p j ú szövetelv.
Legnagyobb választék. ,'!!]! Minták azonnal bérmentve.

liISCHKA JÓZSEF
posztóraktára

BRASSÓBAN.

Jelzálogkölcsönöket nyújt ;l(K) koronától kezdódHes tel évi töketörlesztést és
kamatot
magában foglaló részletfizetések ellenében 10 tol liö évig terjedd időre
1
4
, alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetétekét naptól-napig 4'7,-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer. =
vásárol és

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

Szelvény beváltás. 2L

Osztálysor«el foelarosiio helye.
Utalványok és hitellevelek bel- és külfüldri
KI vállal tőzsdei megbiz&sokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti általános biztosító társasagot" es eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
Elvallal megbízásokat é s p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra

• B=O
63
Bulorvásárlók saját érdekükben cseleÍB
• £53
kednek. ha egy látogatást tesznek * * * *
553
• E3
FOGOLYÁN ENDRE
EJ
{53
• 553
NA<Sy B U T O R R A K T Á R Á B A H
SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
• {53
P3
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Különlegessi''n;ek háromszéki butorkészitményekbeii.
• P8
ES
Nagy szónyegraktár.
•
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hírnevű varrógépek.
•
22-25
F É R F I É S HŐI D I V A T R A K T Á R .
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Kilflnd

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

Betét atlomáuy
egy millió korona.
Értékpapír készlet
350 000 kornna.
Tartalékalap
85.000 korona.
t
Alaptőke .
200.000 korona.
I H e g i a k a r i l i t l I Ifikék biztost e l h e l y e z é s e .
K ö l c s ö n ö k e t nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
ós nyillau felszámított legolcsóbb kamatra.
Betáblázásra a d o t t kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e címen bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
M á s i n t é z e t e k n é l fennálló a d ó s s á g o k a t a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
E l ő l e g e k e t n y ú j t : értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol é s elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

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 vannak.
4-t —62

Agrár Takarékpénztár r, t, csíkszeredai fiókintézete,

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

PÉNZINTÉZETE.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

iiiis/ci int üeleteroet Csíkszeredában feloszlatom <- azt vxv iinjrvolih
VÍ'UO^IM Iul ví'zt'in át. iiiieit is a j«* li.iili'^r liiktároii lrvú összes áruimot gyári áron alul árusítom el,
si'iimt. a. in.: acytelin világítást
és álványokat a lehető legolcsóbban eladom.

Niszel Lőtincz
éa Testvére

Vau <Z<T.'IH-S.'III ii nii'lyrll ti</.ti H
kíi/'msi'i: lii'c^cs tuJom;'ts;'ir;l ln>/ni.

valamim ii/Kli összes lnTi*lld',?.é-

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

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
Pelcete "Vilmos illatszer-ialctárálsan.

_mmm.>u;W/W'U

Vidéki megrendelések a leggyorsabban lessnek esakoaólve.

Y1Z

4 . szám

L A P O K

minőségű és legniigaMabb

nBllárdnAgu

PorÜand-Cemeutet

LXJIJ^JÍILIjilTJI.i f t i M l i l t t l f l l 3CÎ3C
a j á n l olenó á r o n

a

P O R T LCsíkszeredán
ANP-C
E M E N T - ó y A R BRASSÓBAN
kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
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