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Egy nép. egy nemzet csak ugy lehet erőss
lljból a gimnázium áthelyezésé- tott kérésünkre soha sem tudtuk haj- téröl van szó, azt a ousztulásuak en- ha nem
politikai elvekkel cifrázzuk fel, hanem
landóságukat megnyerni Egyéb okot gedjük.
biztosítjuk a gazdasági fejlődés összes eszkönek Ugye.
Csiknnk mindig keveset adtak s zeivel.
kitalálni sem lehet
Keserűség tölt el, valahányszor a
csiksomlyói főgimnázium áthelyezésének
ügyére gondoluok.
Ez a középiskola ami legszeretettebb, legtiszteltebb intézményünk. Szeretuök becézni, modernné tenni, magunkhoz közelebb IIOZDÍ ; de minden igyekezetünk kárba vész.
Hiába szavazott meg a vármegye
százezreket az áihelyezés költségeire,
hiába kérüuk, beszélünk, küldöttségezünk, mind ez nem használ.
Ezer ok szól az áthelyezés mellett,
ez a vármegye óhajtása, ez a tanárok,
a tanulók érdeke, ezt követelik uz oktatási szempontok : mind ez semmit sein
ér; egyszer a státus akasztja meg az
ügyet, máskor az állam; de akadály
mindig van és les<; inert csinálnak ilyet
a magas hatalmak.
Nekik nem sürgős az ügy; ők nem
törődnek velünk.
Igaz ugyan, hogy Csik majdnem
teljesen katholikus; hitbuzgó, hogy a
státus vagyonát e megyebeli nemes adakozók is szaporították, hogy ez a vagyon
első sorbau és főként oktatási célokra
van rendelve és pedig katholikus ifjak
oktatását a, de azért velünk az erd róm.
kath. státus intézősége ugy látszik nagyon keveset törődik, hiába sürgetjük,
hiába várjuk segítségét.
Valamit kellett ellenük vétenünk,
hogy ilyen mostohán bánnak velünk,
hogy egy hosszú évtized óta hangozta-

Amikor pedig azt mondottuk, hogy
jól van, állítsuk tel a gimnáziumot és
internátust, a státus később épitse fel
a szemináriumot, s mikor azt kértük az
á lamtól, hogy megígért hozzájárulását
csekély 70 ezer koronával egészítse ki,
akkor meg az államnál fenekük meg az
ügy. Mintha az összes hatalmasságok
összeesküdtek volna ellenünk.
Székelyudvarhely szerencsésebb, már
a második főgimnáziumot kapja rövid
időn, nekünk egy sincs
Hiszen nem irigyeljük az ők szerencséjét ; de mérjenek igazságos mértékkel, végre is a függetlenségi kultuszminisztertől elvárhatta a független Csikmegye, mely mikor a koálieió még bajban volt. szívvel, lélekkel segítette, hogy
a Kristóffy által kinevezett főispán előtt
meglapuló Udvarhelyet ne részesítsék
különösebb ok nélkül jutalmakban, mikor az ö méltányos kérését teljesen
mellőzik.
Reméljük Csikvármegye törvényhatósági termében lesz olyan férfias
hang, amely ezt az eljárást szóvá lógja
tenni : sót nzt is hisszük, hogy akad
Csikmegyében is olyan vállalkozó szellemű <-s annyira befolyásos ember, aki
Apponyi minisztertől nem távozik addig,
inig a kért összegnek a legközelebbi
budget-be való beillesztésére kötelező
ígéretet nem lesz.
Hiába prédikálnak hazufiságról, székely mentésről, nemzeti államról, ha, mikor a magyar műveltség egyik intéze

azt is későre, a vasutat máig sem épi'ulték ki, mikor még Ausztráliábanis vigau
l'tltyöl a vonat, az arányosítás hibáit
akkor veszik észre, mikor a közbirto
kossági javakat már szétforgácsol ák, a
giinn:iziuin áthelyezését is már évtizedek óta sürgetjük
így vagyunk minden gazdasági és
kulturális tényezővel, reményiünk, várunk — csalódunk.
Vájjon meddig kell még várnunk
a gimnázium áthelyezésére s hányszor
fogunk csalódni?

Talán a kivándorlás szülte a székely akciót V Vagy éhínség volt vármegyénkben? Hogy
az egész országnak kellett sietnie, hogy minket megmentsen. Hisz' aki Komániába ment
v-igj időszaki munkára ment és a keresett
pénzt itthon kölicitte el, vagy mint állandó romániai iparos a magyar állam eszmének volt
lelkes bajnoka nz AJduna mentén s hogy sokan degenerálódtak, azáltal a székelység „férgesse" luilloit ki Amerikába is a székelyt az
ó kalandor lelke vitte el. de legnagyobb részét
a honvágy liaza hozta. Khinség sem volt tudtommal. eltekintve IS40 telétől, amikor az itt
átvonuló muszkák mindent felfaltak és magukkal vittek.
A szekely akciónak eredeti oka kettő volt,
egy közvetlen és egy közvetett.
Keleti vasút.
A közvetlen ok a nemzetiségi kérdés volt.
Borszéki Som inak — a székelység lelkes amelyre J.IIK'SÓ Benedek A 00 es években megjelent
egyik munkájában hívta fel a magyarnposto'áunk az aradi generális gyűlésen ez alkalommal másodikszor kellett a székelyföldi ságfigyelmét, mely nem is maradt hatástalan.
transvi-rs.ilis vasút kiépítésére vonatkozó indítA közvetett ok a Székelyföldnek vasút
ványát megtennie, rámutatva legfontosabb er- hiánya, s azok rossz összeköttetése volt. A
dekeire. hogy az érdeklődést felkelts;.
szomszédos szászoknak és oláhoknak a gazMintegy ket évvel ezelőtt — ezen vasút dásági fejlődés alapját képező
kedvező konkiépítésében látva a székelység jövó kulturális junktúrák biztosítva volta1;, H volt Királyföldet
haladásának alapját - tette meg inditványát sLii iin átszelő vasutak által, s a székelységnek
Borszéky Soma. amelyet mostan az aradi gj il- akkor meg álmodni sem volt szabad vasútról,
lésen kiegészítve megismételt. A szomszéd vár- (iazilaságunk. iparunk, kereskedelmünk miivemegyék ürömmel fogadták akkor ís az ímlít- hider-iink maradt ahogy volt, mig a szomszéd
ványt, sót a lépéseket mégis tették ez irányiul, nemzetiségek rohamosan haladtak a kultura
csak vármegyénket hagyta ez a kérdés ridegen. ti'ivn. Végre a kormány a székelységgel szemKlkaliított mindenkit akkor a bürokratikus ben eikóvetett hibáját, a székely akcióval igyeagyban megfogamzott circulus viiiosus — az kezett helyre pót'itni. hogy kiegyenlítse azokat
erdélyi körvasút — mintha abban vármegyénk- a kulturális ellenteteket, ami a dédelgetett
nek valamint az országnak ugy bel- mint Kül- szás/.uk és a székelyséir között felmerüli, hisz
kereskedelme betetőzést nyert volna. S nem oly naivok voltak azok, hogy egy nyugottörődött senki a transversali* vasút kiépítésé- • nrőpai ember, hosszabb körültekintés után a
nek problémájával, leckevésbbé képviselőink, Székelv földet Ázsiaba. vagy legalább is Oroszkik ez iigjben legílletekesebbek lehettek volna, országba kebelezte volna be.
elfoglalt mindenkit akkor a politika.
Ma pedig ugy van a csíki székely —

Néhány állomással odább már társaSzidta, korholta őket, akik a sziiksé- sültem meg akkor, mikor megvolt a hitem? —
A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Z A J A . nyokra
logtunk Természetesen komoly dolgokról Legséges rosszak között a legkomiszabbak a sár- Azl is elmondom.
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Irta: Palatinul Jóiaef.
Verőfényes májusi délután. A nap tüzes
melege kánikulába is beillenék. A füstös kisvárosi kávéházba csakúgy szédelegnek a lusta
melegtől az emberek. Egyik ablaktükörnél
egy becsületes agglegény ismerősöm. Mint mindig, a köszöntésein után az asszonyok dolgát
szedi elő. Szinte csodálatos egy agglegénynél.
Akik kilencven százaléka mizantrop. (írjuk legalább magyarul, ha már rövidebb szót akarunk
az asszony-gyűlölőnél.) Ha még valami dereshaju bohém volna I Dehogy. Becsületes hivatalnok, aki fónöke paraucsára utazik buzáhanlisztben és mindeuféle gabonafélékben, ami
csak az Üzlethez tartozik. Hanem van egy
szép tulajdonsága. A bransának terminus technikusaival egyformán citálja a klasszikusokats afilozófia útvesztőjében éppen oly biztonsággal mozog, mint akár a börze napi árfolya
mának unalmasan száraz és hosszadalmas rovatában. Szóval olvasott, mUvelt embei, kerek
arca, jóltápjált termete meghazuttolja a pesszimizmusát. Es még mindig pesszimista. Különösen, ha nőkről esik szó. Olyan világfájdalmas arezokat vág, amilyent a legholdkorosabb
német Fruzinák sem tudnak. Szinte nevetséges ilyenkor az én kávéházi tracspartnerem.
Néha rá se hallgatok, hanem bámulok ki nz
utcára, mig elfogyasztom ebédutáni feketémet
és cigarettámat.
A napokban is igy cselekedtem, amint
partnerem pocsékolni kezdte az asszonyi népséget. A legbithuzgúbb közvádló rablógyilkosra
nem tudott volna annyi gonoszságot ráolvasni,
mint ez a deresedő legényember a< asszo-

lekén.
— Ideálom volt a családi otthon. Fész— Ha mindennap egv majolikának a nyo- ket rakni, szeretni és szerettetni, csöndes bolmát látnám a fejebuhjnn, kedves barátéul. — dogságban élni. Csak kerestem a leanvt. akii
szóltam neki idegesen, — nem csodálnám a osztályosomul rendelt a sors. Ezt ugyan nem
fehérnépség iránti ellenszenvét. De hát ki az igy akartam mondani, mert nem vagyuk fataördöggel vau magának dolga? Van felesége, lista. Hanem hogy helyesebben fejezzem ki
anyósa, lánya, barátnéja. vagy valami asszony- magamat: nézegettem jobbra-balra a leányokra,
nép féléje, aki miatt fáj .a feje?
hogy kiszemeljem magamnak, amelyikkel ro— Vau az örilög 1 Éppen nz :i baj. hogykonszenvezni tudnék s amelyiknek én is meg
nincs! — vágta vissza indulatosan.
tudnám nyerni a szivét
Most már kitört belelem a harag.
— Kgy alkalommal, éppen igy tavasz
— Hát akkor nősüljön meg birka! Ha táján, sürgősen Erd djlie kellett utaznom Budaaztán lepocskondiázza nz asszonynépet, hát pestről A reggeli gy orsvon ittál inilii'tam el.
még értem. De igy azt kell hinnem magáról, Magányos szakaszomban hclétciuctkezlem a
napilapokba. Úgyannyira elmerültem az olvahogy nincs ki a négy fertály.
hogy észre sem vettem, arniut a legAz agglegény keserű mosolyt eresztett sásba,
állomásnál két fiatal hölgy lépett
meg, aztán közelebb húzva nz asztalhoz szé- közelebbi
be szakaszomba. Kgy sereg kalapos skatula s
két, mentegetődzni kezdett.
két divatos napernyő volt a kísérőjük. Ugy
— Ne értsen félre. Még ép eszemnél rémlett, mintha köszöntek volna, mikor bevagyok. Majd elmondok önnek egy történetet, léptek : de én ezt seni vettem észre. Tiszteés akkor belátja, hogy van okom az elkese- letlens 'gem az/.al siettem pótolni, hogy skaledésre. Hogy nem alaptalanul ítélkezem a luláikat felraktam a halóba. Ezt a kis szive.fnók felett. Tisztelet a kivételeknek. Nem ba- séget is megköszönték; majd csevegni kezd
nalitásból hangsúlyozom ezt, de a legtiszte- tek. hangosan, kedves kaczagással. Beszélgeletreméltóbb őszinteséggel
tésükből kivettem, hogy szintén Erdélybe utaznak. egészen Brassóim. Az egyiknek, t. ma— De hallgasson hát.
— Nemde tuost megnősülni, tar kopo- gasabbnak. aki férjes, ott volt a pátriája a
nyával, kész őrültség? — tette fel a kérdést. másik, a kisebb, a szőke fruska pedig nővére
Negyven-éves vagyok, de liusz év alatt ki- a menyecskének, akikez vendégeskedni és
veszett lelkemből minden hit, ami megelége- szórakozni utazik. Feltűnő szépségű kétarcz:
dést. boldogságot tudna kölcsönözni esetleges csak az antik görög szobrokon láthatók olyaházasságomhoz. Higyje el fiatal barátom, a nok. — Még lapozgattam az újságokat, de a
bizalom a családi szentély legdrágább ollár- hetük tömkelege már nem ,érdekelt. Inkább a
tiize, amelyből egy szikrahiány és már meg- hölgyekre tekintgettem. Krdekelni kezdtek,
billent a boldogság egyensúlya. Az pedig van mint mimien fiatal embert a csinos arezok.
olyan veszedelem, amit a legnagyobb szere Különösen a leány égszin szép szemei, hullálem se tud elhárítani. Ks hogy miért nem nő- mos szóké haja, kecses termete.

inkább a társadalomról s abban a ferti és nő
helyzetéről. Sokat, rengeteg sokat lehet erről
beszélgetni: bálás tárgy. Ks én ennek mégis
az ellenkezőjét tapasztaltain a hölgyeknél. Ez
hoszaiitott. Es meg jobban az. hogy a leány,
akit pedig sz nte az „0* jelöltjéül szemeltem
ki. s már közeli látogatásom is bejelentettem,
a nővére engedelmével. — minden csipp csup
állomáson futott az ablakhoz; hol egyik, hol
másik oM:>li-'">l s a fiatal asszonynyal együtt
mohón tekintgettek szét. mintha keresnének
valakit. Előbb azt hittem, hogy valami rokont,
ismerőst várnak: de mikor ez estig minden
állomásnál megismétlődött, beláttam, hogy bizony az én tititársaim pajkosan kokettiroznak
kifelé. Szóval unatkoztak.
— Nem mondhatom el, mennyire lelohasztotta a leány iránti lelkesedésemet ez
a fölfedezés. Egyenesen boszanlott. Bántott is,
mert Itogv csalódtam Kutul csalódtam abban
a leányban, akit egy rövid negyedóra alatt
az itnádásig megszerettem. Ismét lapozgatni
kezdtem az összegyűlt újságokat, idegesen,
minden czél nélkül. Csak ritkáit esett szó közöttünk
— Végre beesteledett. Kigyúltak a Pullmann-kocsik villamos körtéi. Künn pedig besötétedett. Újra megindult a társalgás. A hölgyek kezdték. Az asszonyka valami pikáns
kalandot mesélt el. Fura kis eset: egy rajz,
mely élethű fotográfiáját mutatta be egy modern erkölcsű asszonynak, akinek véréhen futkároz az ördög
— Mire a mese véget ér , valami különös változást vettem észre magamon. Mintha
belém bujt volna az a bizonyos ördög. Már
nem a választékos, tiszteletteljes hang szólt
belőlem; de valami a parkett- és aszfaltlova-
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A jelzálog! hiteligények kielégítése végett nagynak, jegyzők lettek pedig Almássy Imre
A székelyföldi vármegyékben 10,971 tagba aa latén megadja érnünk a körvasút kia
kisbirtokosok
országos földhitelintézeten kü- gróf, Csekonics Sándor gróf, Degenfeld Pál
gal
biró
306
gazdakörben,
télen
a
gazdakörök
épülését, mint a kerges birka.
lön képviseletet állított fel a Székelyföldön. gróf, Hertelendy Ferenc, Széchenyi Bertalan,
helyiségeiben
327
alkalommal
17,167
résztKörben kell járjunk „Torogát, Baragát"
A romániai kivándorlás ellensúlyozása Széchenyi Viktor és Vigyázó Ferenc gróf.
vevővel, nyáron a mezón 37 alkalommal 1060
mig elérünk célunkhoz.
végett munkásközvetités szerveztetett, mely— Bapereai vizsgálat. Folyó hó 10 én
résztvevővel
tartattak
összejövetelek.
MelyMár pedig csak két nt van előttünk, mevármegyénkre 18 esik 1332 nek folytán ez ideig állandó munkára külön- a helybeli ref. egyházközségben az egyház
lyek egyike Keletre, a másika N'yugotra vezet. gazdakörökből
böző
gyárakba
346
székely
leány,
bányákba
rendtartása
Bzerint esperesi vizsgálat tartatott.
taggal.
Elmegyünk Nyugotra látni, tanulni és
Tanulási czélra szolgáltak aion gazda- és fűrésztelepekre 493 székely munkás, mező- Bodor Géza esperes. Kovács Károly egyháztapasztalni. Keletre pedig elvisszük áruinkat, köri kirándulások is, melyek alkalmával az al- gazdasági munkára a magyarországi uradal- megyei főgondnok, Kis József egyházmegyei
cikkeinket s mindenféle ipari és mezőgazdasági gyógyi földmives iskola gazdasága mutattatott makban 6138 székely férfi nyert elhelyezést. főjegyző és Csizmái Zoltán egyházmegyei számIngyen jogsegély is szerveztetett az amúgy vevő közbejöttével. Ez alkalomból a ref. imaproduktumainkat.
be a székely kisgazdáknak, összesen 13 ilyen
is pereskedni szerető székelység részére.
házban isteni tisztelet volt, melyen Csizmái
Ehhez csak egy eszköz kell. S az a ke- kirándulás volt 575 résztvevővel.
A birtokrendezések körül, ahol még nem Zoltán kézdivásárhelyi lelkész, egyházmegyei
leti vasút, amely direkt köt össze minket elsó
A népkönyvtárak száma 5 év ulatt 63-ról
volt késő, megadattak az útbaigazítások s igy számvevő tartott magvas és a figyelmet mindsorban a Nyugottal, Csíkszeredából kiindulva, 222-re emelkedett.
uton igyekezett a kirendeltség el- végig lekötő egyházi beszédet. Az esperesi
Bzékelyudvarhely, Marosvásárhely, KofóZsváron
Továbbá a Székelyföldön már elterjedés- közvetett
át Budapesttel s ugy tovább; Keletre pedig, nek iodult hitelszövetkezeti eszmét tovább- hárítani az egyeseket és a birtokosság egye- vizsgálat az egházközségben mindent szép rendben talált.
először Galatzzal, másodszor Moszkván keresz- fejlesztette. 1906. év végén 163 szövetkezet temét fenyegető károsodásokat.
Folytatjuk.
tül Szentpétervárral, harmadszor Odesszán ki- működött, amely 534 község lakosait ölelte
— EBküdtaséki főtárgyaiások. A folyó
resztül akár egész Kamcsatkávnl. Tekintsen fel 35.314 taggal, 50,507 üzletrészszel. Az üzlethó 21-éa kezdődő III. esküdtszéki ülésszakra
bárki eţy földabroszra, s mindjárt meggyő- részek értéke 2.616,160 korona, ebból be volt Az E. K. E. Választmányának
eddig a következő ügyek vannak fótárgyalásra
ződhetik.
kitűzve; Október 21-én Gyinye Zakariás ellen
fizetve 1.770.2C0 korona; a betétek összege
XVII.
évi
jelentese.
halált okozó súlyos testi sértés büntette. OkBorszéki Somának másodszor elhangzott 2.276,500 korona, tartalékalapjuk pedig 386,900
indítványa nem lehet pusztába kiáltó szava. korona. Vármegyénkben 17 hitelszövetkezet vau (Az 1007. szept. 8-án tartottt közgyűlése alkalmából). tóber 22-én Boér Salamon ellen halált okozó
súlyos
testi sértés btiutette. Október hó 23-án
Melyet erkölcsi kötelessége magáévá tenni jelenleg működésben.
(Folytatás és vége).
Fülirer József ellen szándékos emberölés bűnA fogyasztási szövetkezetek száma 2-ról
a székelyföldi kirendeltségnek, melynél maraFelgyUjtöttflk a kádár szerszámokat, a szíjdandóbb emléket nem hagy a székelység kul- 61-re emelkedett 16,209 üzletrészszel, mely gyártó szerszámokat, a régi mézesbábok famintáít. tettének kísérlete. Október hó 24. és 25-én
turális fejlődésének történetében, ha ezt meg- szövetkezetek évi forgalma 1 309,113 koronára é(t d meglévő efféle tárgyainknak sorozatait kiegé- Boga István és hat társa ellen szándékos embervalósítja. Mig ellenkező esetben a kirendeltség rúgott s amelyeta „Hangya", a magyar gazda- szítettük. Megszereztük továbbá a bodonknli temp- ölés büntette. Ezekivűl még valószínűleg négyműködését csak az árván maradt tyukketrecek szövetség fogyasztó és értékesítő szövetkezete lomnak festett famennyezetét. Ennek megszerzése ügy fog e cziklushan tárgyalásra kerülni.
és a havasi legelókAn az idők vasfoga által lát el. Vármegyénkben vau összesen 6.
— Gyaszrovat. özvegy id. Nagy FeA tejszövelkezetek száma lényegesen körül Szádeczky Lajos dr. alelnök umnk fejtett ki renezné szül. András Jozefa folyó hó 12-én
megemésztett itató vályúk és az összetört osemelkedett a kiredeltség működése alatt, üd odaadó tevékenységet. Indítványozzuk, hogy a t. délután 5 órakor 84 éves korában Fitódon
torfák fogják hirdetni.
közgyűlés szavazzon neki szintén köszönetet. Hogy
Tegyék magukévá e fontos kérdést vár- dig 50 tejszövetkezet alakult 3771 taggal. A tárgyainkat épségben tarthassuk, uapról-napra kon- meghalt. Temetése 15-én délelőt 10 órakor
megyénk képviselői. A nagy és nehéz politikai szóvetkezetek feldolgoztak és értékesítettek serválási munkálatokat végeztQuk. Az összes fatár- ment végbe u nagyszámú rokouság és résztküzdelmek és vívmányok után legyenek alap- 4.949.544 liter tejet s ezért kifizettek tagjaik- gyokat fokozatosan pácoltuk. E munkálatnál átlel- vevő közönség részvéte mellett — Csikcsatónak 967,681 koronát.
szegi Csaló János 48-RS honvéd, nagybirtokos,
vetői gazdasági fejlődésünknek.
állatbiztosító szövetkezetek, amelyek- tározási eljárást is foganatosítottunk, ezenkívül arra a hr. Jósika-telepen folyó hó 7-én meghalt.
Ott legyen a nagy munkában vármegyénk nek aAzlegnagyobb
törekedtünk, hogy az újból felállított gyáraknál a
jelentősége
van
nálunk
a
közönsége és annak vezetősége, hogy gazda- begyvidéken, a magyar kölcsönös életbizto- tudományos rendszerkövetelményeit betartsuk. To- Az elhunytban László Gézáné kir. törvénysági fejlődésünk egyik sarkkövét a közel jö- sító társaság és a székelyföldi kirendeltség vábbá arra, liogy az egyes csoportokról 1'ényképi széki biróné édes atyját veszítette el.
— Kossuth a magyar iparért. A kevőben lerakhassa.
l>r. Kovács József.munkálkodása folytáu csak most kezdtek meg- felvételeket készítsünk. Ugyanakkor a csoportokat
leírtuk. Meg van tehát arra az alap, hogy a mu- reskedelemügyi miniszter utasította a vasúti
hunosulni.
hajózási főfelügyelőségek összes tagjait,
A magyar gazdák értékesítő szövetke- zeumot folyóiratunkban részletesen ismertethessük. és
mindenléle inüszakrendőri, vagy egyéb
A székely akció öt éve. zete karöltve
a kirendeltséggel, a Bzekelyf >ldi Ez eljárás nélkül a tudományos világ számára nem hogy
lehet a muzeumot küzkincscsé tenni. Máskülönben hivatalos kiállítások alkalmával is szerezzenek
Ezelőtt ötévvel az egész ország általá- termények értékesítése és a szükségletek be- e leírás egyben szövegét fogja képezni a később személyesen meggyőződést a beszerzési forrános részvéte mellett indult meg a székely- szerzése végett 3 fiókot létesített, melyek rö- kiadandó részletes katalógusnak is. Könyvtárunk- sok eredete felől.
földi Begélyakczió, hogy a székelységet ősi vid idő alatt 601.895 korona értékű gyümöl- ban van 1079 kötet könyv. Térképtárunkban 887
- Szekely Társaságok újjáalakukultúrájából kiemelje, társadalmilag szervezze csöt, vajat, lóhermagot, tojást és egyéb ter. drb. térkép.
lása. A szamosujvári Bzékely gyűlés után a
s a magyarságnak sok századon keresztül ményeket értékesített és 144000 korona értékű
Taglétszámunk jelenleg a következő : 13 tisz- társadaljmban élénk érdeklődés kezd mutntmegrongált eme keleti védbástyáját megerő- gazdasági gépet hozott a Székelyföldön forgateletbeli, 208 alapító, 2265 rendes. 240 pártoló kozni a nemzeti ügyek iránt Megindult a szésítse s a művelődés és haladás útjára terelje. lomba.
A helyesebb gazdálkodás gyakorlati be- tag. Csereviszony ban állunk 85 belföldi, 25 kül kely társaságok újjászervezése is, és pedig
Egy rövidke kisfílzet, mely a székelyfokozott lelkesedéssel. A marosvásárhelyi Széföldi kirendeltségnek ötévi működéséről — tá- mutatása czéljából népi és mintagazdaságokat földi egyesülettel, 82 birlappui, 56 folyóirattal. kely Társaság október hó 2-án tartott gyülé
mogatva statisztikai adatokkal — beszámol s szervezett a kirendeltség, számszerint 7-et, I jouaun belépett a mult év folyamán í)5 tag. A sén László Gyula alelnök számolt' be székelykilépetteket é9 az elhaltakat leszámítva veszteséazokról az eredményekről, melyeket a kiren- melyekből 3 esik Csikmegyére.
Továbbá a csíkszeredai gazdasági felső günk 42 tug. A veszteség abban leli magyarázatát, földi körútja eredményéről. Megalakította a
deltség ugy mezőgazdasági, mint társadalmi
társaságot Baráton, Hosszufalun, Csikszentdotéren létrehozott, s amelyeket a sepsiszent- népiskolából földmives iskolát, valamint Tor- hogy Diinamelléki tagjaink tömegesen léptek ki. mokoson, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárgyörgyi Bzékely kiállításon működésének tanú- dán n Szabó József féle alapítvány felhaszná- mert a DunagőzhHjózási társaság az egyes egyé- helyt. Kovászuán, Csíkszeredában, Székelylásával gazdasági iskolát létesített. Minta- nekre szóló utazási kedvezményt megvonta. A hiánybizonyságául bemutatott.
udvarhelyt és Székelykereszturon. A l a k u l á s
A jelentés szerint elsó feladatként az méheseket Marosvásárhelyen, Székelykeresz- pótlására a még egészen ki nem tisztult politikai iránt mozgalom indult meg még .V.igyajtáu,
viszonyok miatt nagyobb akciót indítani nem leállott, hogy közös erővel, közös czélra dol- turon és Gyergyóditróhan
Désaknáu, Balázsfalván és Nyárádszeredában.
A háziipari foglalkozás tanítása, illető- hetett.
gozni képes társadalmi szervezeteket létesitA kérlelhetetlen halál a mult évben 15 ta— Uj vasártártasi engedély. A keBen a székely nép között, melyeket a falusi leg a meglevőnek továbbfejlesztése czéljából
got ragadott ki munkás tagjaink sorából. Egyesü- reskedelemügyi magyar királyi miniszter meggazdakörökben és szövetkezetekben vélt meg- 23 tuufolyam tartatott 509 résztvevővel.
A
székelyföldi
kirendeltség
nemcsak
erletünk
mindenik
gyászos
eset
alkalmával
igyekezet
engedte, hogy Gy imesközéplok községben éventalálni, melyeknek czélja az volt. hogy a soraikban tömörült falusi népet szóval, tanács- kölcsileg járult hozzá a székelység felsegité- gyászának méltó kifejezést adni. Többiek között ként két országos vásár tariassék, még pedig
séhez,
hanem
anyagilag
is,
amely
kétfélekepen
elveszítettük
B.
Bak
Lajos
dr.
Csávássy
Gyula,
minden év április hó elején és október hó véosai, tanítással lássa el s a közös ciélra irányuló öntudatos munkálkodásra nyerje meg. nyilvánult: 1. olcsó kamatú s kögnyen vissza- hilibi Haller Kezső kolozsvári tagjainkat. Fereuezv gén, összekötve juh-, sertés-, ló- és szarvasfizethető kölcsönben, amely kölcsön a székely Istvánt, a nagyszebeni főgimnázium igazgatóját. marha felhajtással és ezt követő kirakodó vámezőgazdaságra nézve némileg a voltaképeni Hegyesy Márton nagyváradi ügyvédet és irót, to- sárral. Az állattenyésztő csángó székely lakosgokéból. És lassan-lassan emelkedett a hangu- olcsó gazdasági hitelt képviselte. 2. egyenes vábbá Boga Károly dévai tanítóképző intézeti igaz- ság örülhet ez áldásos intézménynek, melyet
lat, amit a frivol anekdoták csak fokoztak. állami segélyben, mikor csak valamelyes hozzá- gatót. Ez utóbbival hunyadmegyei osztályunk újra elöljárói kezdeményezésére nyert, mivel a legMind többet engedtem meg magamnak. És ez járulással, tehát a költségek kevesbité.sével árvaságra jutott, mert nevezett az ottani osztály- szerencsésebb időpontok vannak kiszemelve,
imponált, tetszett Annál inkább eugedtek to- lehetett valamelyes hasznos beruházás keresz nak elnöke volt és reá várt az osztály ügyeinek mikor nagy fáradsággal és költséggel feltar
vább-tovább. Végül már egy oldalon ültünk; tülvitelét vagy uj gazdasági ág meghonosultát rendezése és az osztálynak újjászervezése. Nevezett tott fölösleges állatait nyilt piacon éB a megtagjaiuk egyesületünk iránt úiiudig a legnagyobb felelő árfolyam szerint értékesítheti, mi által
középpütt én, kétoldalt a hölgyek. A kalauz megkönnyíteni.
pedig a kidrukkoló borravaló ellenében biztoA fóldmivelés segélyezése legfóképen szeretettel viseltettek, nemcsak tagsági dijukkal, meg van kímélve a házaló bellérek részéről
sított bennünket arról, hogy mulatságunkat vetőmagvaknak kedvezményes áron való ki- hanem tevékenységükkel is támogatták egyesüle- ezelótt szenvedett károsodásoktól. Közelismesenki sem zavarja meg. A gyorsvonat nem ro- osztásában, úgyszintén gazdasági eszközük és tünket. Kötelességünknek tartottuk neveiket évi je- rés illeti ezért nemcsak a kezdeményező régi
bogott még egy kilométert, mikor az asszonyka gépek beszerzésének a megkönnyítésében állott. lentésünkben megemlíteni, hogy ezáltal emlékük elöljárókat, hanem az ügyet pártolólag felkaelfogadta a bizalmas kettest
Kiadatott: 106 eke, 51 borona, 52 vetó- megörökíttessék. Itt említjük meg, hogy néhai lő- rolt közigazgntási hatóságokat is. Reméljük,
— Kérem, elfogadni elfogadom, csak azt gép, 21 lókapa, 4 lógereblye, 59 rosta, 66 titkáruuknak Radnóti Dezsőnek síremlékére a gyűj- bogy a mostani és későbbi elöljárók meg fogakarom, hogy a nővérem se maradjon ki a trieur, 110 szecskavágó, 29 répavágó, 10 da- tést befejeztük, a síremléket fel is állíttattuk és e ják találni a módot, mely szerint ezen orszájátékból. .. Mert tetszik tudni... — szól az ráló, 8 kukoriczamorzsoló és 5H darab egyéb, bó folyamán fogjuk azt felavatni. Néhai tiszteleti gos vásárok a szegény csángó lakosság anyagi
asszonyka kaczéron, mosolyogva.
összesen 574 darab, 54,253 korona értékben. tag uiunk Czárán Gyula felállítandó emlékére a emelésével fognak rendeztetni.
Az agglegény nagyot fujt, aztán dühö- Segélyként ez ideig 206 darab gazdasági gép gyűjtés még folyamatban van. A gyűjtés körül egy
— Üveggyár Bükszádon. A híres bükkiküldött népes bizottság fáradozik. A mult
sen kérdezte tőlem:
beszerzésénél 21,347 korona engedélyeztetett. külön
év folyamán a bízottság belépő díjas sorozatos szádi üveggyárat 1908. évi január hó 1-én
— Hát elmondjam még a továbbiakat is ?
A gyümölcstermelés fejlesztésére gyü- előadásokat (szám szerint négyet) rendezett az em- megnagyobbítva ismét üzembe hozzák. Gróf
Azt hiszem, tudja?
csemeték osztattak ki és faiskolák lék javára. Az eddigi gyűjtésnek eredménye 1722 Mikes Ármin egy közkereseti társaságnak adta
— Gondolom, — válaszoltam szinte re- mölcsfa
létesíttettek.
korona 3B fillér. Még sokat kell fáradnunk, hogy bérbe, élén Sováuka Istvánnal, a hírneves iparzignációval.
A gyár afinomabb üvegáruk terA szarvasmarhatenyésztés fellendítése ér- a nagy férfin munkásságához, méltó emlékhez a művésszel.
— Dehogy gondoljál — vágott közbe
melésére is berendezkedik.
dekében bikabeszerzési segély adatott 325 költségeket összehozhassuk.
az agglegény barátom. — Hallgassa csak:
— Uj caelédkönyvek. A kormány a
— Azután az a czéda asszony figyelmez-községnek 378 bika beszerzésére. További inVégül hálás köszönetet kell mondanunk a napokban küldötte szét az ország összes törtetett, hogy a legközelebbi állomáson, Gyula- tézkedés volt a jó anyaállatoknak olcsó kamat sajtó munkásuinak
azért,
mert
folyóiratunkat
esetrőlfehérvárnál felszáll a férje, aki eljő elébe. mellett részletfizetésre való kiosztása. Öt 'év esetre ismertették és ezáltal jelentékeny Bzolgála- vényhatósági elsó tisztviselőinek a gazdasági
cselédek számára az uj cselédkönyveket, a
Átmentem egy másik szakaszba, — azzal az alatt kiosztatott összesen 2660 gazda között tott tettek egyesületünknek.
melyekkel a régiek kicserélendők. Az idén alundorral, mely Boha sem vesz ki a lelkemből. 3384 darab teuyésztehén és üszó 1.011,466
kotoit uj törvény alapján készültek s a meg— De ez még Bemmii Gyulafehérvárnál be- korona értékben, melyek közül 450 darab ereszigorított
paragrafusokat tartalmazzák.
száll egy régi jó barátom. Legkedvesebb is- deti import volt.
KÜLÖNFÉLÉK.
A sertésállomány rekonstruálása végett
kolatársam, az önkéntesi korból is kollégám.
— Elszámolás. Gyimesbükkön szeptem— A függetlenségi párt tisztikara. ber 28-án tartott műkedvelői előadással egybeKi nem mondhatom, mennyire jól esett vele kiosztntott 1908 darab tenyészkocza 171,500
találkoznom. A viszontlátás öröme elfeledtette korona értékben, egy-évi törlesztésre. Volt ezek Az országoB 48-as függetlenségi párt a napok- kötött tánczmulatságon felülfizettek: Veneţiavelem azt a rút utazást. De csak egy perezre. között 245 darab yorsirei. — A juhtenyésztés ban ejtette meg alelnökeinek megválasztását. ner Mórné, Schmilovics Jakab 6—6 korona;
Az egykori tauulótárs egyszer csak ezzel a érdekében szintén történtek tenyészauya ki- Megválusztattak Polónyi Géza, Batthányi Ti- Tórök Ferencz, Raskó Rezső, dr. Vassermar.n
osztások. öt év alatt kiadatott 6917 darab juh, vadar gróf, Hoitsy Pál, Tóth János, Ugrón Simon, Gréczy Imre, Kajcsa József, Dukát
kérdéssel fordul hozzám:
— Netn láttál a vonaton két fiatal höl- 124,520 korona értékben. — A baromfitenyész- Gábor és Barabas Béla.
József, Patsló Péter, Nagy Galaczi Miklós 3—3
gyet ? Az egyik a feleségem, másik a nővére, tés emelésére baromfitelepek létesíttettek.
— A képviselőháa éa főrendlbáa korona; Berkovits Brczi, Zathureczky Leo,
Az állattenyésztés fejlesztését czélozzák tlsitikaranak megvalaaztasa. F. hó 12-én Pótsa Sándor, özv. Dávid Péterné, Meisel leáBÓgornőm. Azok elé jöttem, hogy ne unatkozzanak az éjszakában.
a legeltetés érdekében tett intézkedések. E tó- Üartotta meg1 mindkét ház alelnökeinek, jegy nyok, Lusztig Mihály, Schluz Manó, Balázs
Az agglegény megtörülte a homlokát s ren hármas Irányú volt a székely akczió fel- zóinek
--=—•- és
-- •••
háznagyának' megválasztását.
A -kép- Albert, Bandi Gyula, Gicza Máron, Gábossy
adata: 1. amennyiben az erdők sérelme nél- viselőházban alelnökök lettek Návay Lajos és Dénes, Dájbukát Antal, Máthé László, Ciobotár
Igy folytatta:
— Mintha most is azt az lzzadtságot kül megtehető, erdős területek felszabadításával Rakovszky István, háznagy lett Leszkay Gyula. Gábor, Benedek Ágoston, Sennensieh Hermáim
törölném le, amit akkor kivert rajtam a hi- minél bővebben kielégíteni a legeltetés érde- Jegyzőkké választattak : Hammersberg László 2—2 korona; Éltes Andrásné, Vass JSándor,
deg. Aztán köszöntünk és elváltunk. Ment a keit; 2. ahol Bzükséges és alkalom volt rá, Zlinszky István, Vertán Endre, Csizmaziâ Ostlickser Mária, Deáky Károly, Scmidt Káfeleségét és a nővérét keresni. Én pedig két közös legelőket létesíteni; és 3. útmutatással Endre, Raisz Aladár, Hencz Károly, Popovics roly, Miklós Ferencz, Ferencz Ignácz, Kandel
percaczel később Tövisnél leszáltam és ott és állami segítséggel jó karba hozatni a Szé- Dusán, Szentkirályi Zoltán és gróf Thoroczkay Farka», Vestyán Peterué, Jurik Kálmán, Risegy hétig feküdtem hidegiáiban. Azóta utá- kelyföld elhanyagolt nagy kiterjedésű legelőit MiklÓB. A főrendiházban báró Nyáry helyett nitia Pompejus, Mandies Gáspár, Grünfeld Dáés azokon rendes legelőgazdaságot létesíteni. báró Rudnyánszky József választatott meg ház- vid, Zakariás Lukács, N. N., Segelstein, Rolom a nőket
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senfeld Sarolta, Reicb S., Goldstein Hermao
Emlitésreméltó, hogy az összes sorsjegyekN N„ Pueztay Andrási, N. N., Baka János ben előfordultak kötések és általában sorsjegyek Élővirág csokrokat és koszorúkat
Jutányos árban éa a legoaf1 —1 korona; Orosz Dénes ,Demeter Péter 80—mindinkább nagyobb keresletnek örvendenek.
noaabb kivitelben kéaait:
80 fillér; Bariba Károly 40 fillér. Bevétel volt
A hét nevezetesebb árlolvamváltozásai a köK
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z Gábor, C s í k s z e r e d a ,
211 koroa, kiadás 289 korona 13 fillér, hiány vetkezők voltak :
.
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28 koron» 13 fillér.
M l k ó - u t c i a 838. aaám.
4°/o magyar koronajáradék
—
9H.OO
1)3.90
— 755.25 756.75 Kisebb megrendelések azonnal, nagyobb megrende— Állami (erdei) facsemeték ado Magyar hitel \ észvény
lések 4 nnpon I>(• 1 ii 1 — szóbeli vagy Icvélbcni megm á o y o s a s a . Az állam által fentartott enlei fa- Osztrák hitel részvény — — (»45.50 <>42.75
csemete kertekből az 1908. évi tavaszi és őszi er- Magyar jelzáloghitelbank részvény 42H.75 481.25
dősítésekhez szqkségen cueroetekészlctek a foldnii- Magyar leszámitolóbank részvény 473.75 47B.75
velésügyi miniszter által a következő feltételek Kimamurányi vasmű részvény — 544.25 54H.25
szerint fognak az ez iiánt folyamodó birtokosoknak Osztrák-magyar államvasút részv. 000.25 002.50
kiosztatni. 1. feltétel. A kopár és vízmosásos területek beenlősitésére kért csemeték, aineunyiben az
Faárverési hirdetmény.
állami csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók
az 1907. évi XXCI. t.-c. 177-ik §-ánok b) pontju
AluliroLt községi elöljáróság ezennel
értelmében ingjen, vagyis a termelési költségek közhírré teszi, hogy K o z m á s község
elengedésével bocsáttatnak a birtokosok rendelke„ B o j z á s " nevü
zésére: a csemeték kiszedésével, csomaglásűvHl a tulajdonát képező
vasathoz való szállításával járó, ezer darab cse- erdőrészben Üzemterv szerint esedékes
mete után 1 koronával számitott és utánvétellel 14 12 kut. hold területen becslés szebeszedendő költségeket azonban, továbbá u vasúti rint 1512 m' gömbölyű luez haszon
szállítási költségeket a birtokosnak kell viselnie. fenyőfát, 243 in® luez kérget és 5!» m»
2. feltétel. Kivételesen a kisbirtokosok részére, a
fenyő ttlzifát tartalmazó fakészletét 9262,
mennyiben az illetékes kir. pnlőfeliigyelő igazolja,
hogy a folyamodót a l'entemlitett költségek anyagi azaz kilencezerkétszázhatvankét korona
erejéhez képest aránytalanul megterhelnék, a cse- kikiáltási árban 1907. október hó 28-ik
meték a folyamodó hoz legközelebb fekvő, utolsó napián délelőtt 9 órakor, a Kozmás
vasúti állomásra teljesen díjtalanul fognak elszál- község házánál megtartandó zárt Íráslíttatni. 8. feltétel. Az 1. és 2. pontban emiitett
beli ajánlattal egybekötött nyilvános árerdősítések céljaira szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaiadó készletből más- verésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja
féle erdősítések céljaira i rendes erdei vágások és adni.
tisztésok beenlősitésére) is adatnak ki csemeték,
Árverezők az árverés megkezdése
azonban csuk az nlább feltüntetett átlagos terme- előtt az árverést vezető elnök kezóliez
lési költségeknek és ezeken felül a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállításával a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzjáró, ezrenként egy koronával számított, költségek képen kötelesek letenni és azegykoronás
megtérítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek bu. bélyeggel ellátott zárt irásheli ajánlatok
A vasúti szállítás költségeit sziutén folyamodó vi- n megajánlott összeg 10 százalékának
seli. — IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes megfelelő
óvadékképes értékpapírral
esetekben, midőn a királyi erdő fel ügyel őség igalátandók el és abbun kijelentendő, hogy
zolja, hogy az előbbi pontban említett czélra szükségelt csemeteinennyiségrt saját költségükön nem ujánlattevő az árverési és szerződési
képesek előállítani s aránytalan megterhelésük nél- feltételeket ismeri és azoknak magát
kül a termelési költségeket sem viselhetik, a ter- aláveti.
melési költségek 50 százaléka elengedhető. Azok
Utoajánlatuk nem fogadtatnak el,
a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt feltételek valamelyike szerint a csemetékben részesülni valamint az erdő fatömegc a becsértékivannak, egy koron ás bélyeggel ellátott folyamod- ken alul eladatni nem fog.
ványaikat legkésőbb 1907. évi derzember hó 15-ig
Az árverési és szerződési feltéteterjeszszék be, még pedig közvetlenül az illetékes lek, valamint a becslésre vonatkozó kökir. erdőfelügvelőséghez. A folyamodványokban a
birtokosoknak hatnrozottau meg kell jelölniök a zelebbi adatok a községi elöljáróságnál
beerdősiteiidő terület helyét i község. diilő>. minő- a hivatalos órák alatt megtekinthetők
ségét i kopár, vízmosásos, lutóhomok terület, vagy
Kozmás, 1907 október 12.
vágás. tisztás stb.i és kiteijedését i kut. holdi, toOrbán Dénes,
vábbá a szükséges csemeték faját, korát és meny- Lórincz János,
nyi s égét. az elültetés idejét i tavasz vagy ősz-, a
Lnrji'^_\v.ö.
1kuzségi Kiró.
folyamodó vagy megbízottjának pontos czimét i lakóhely, utolsó posta és vasúti állomás * és végül azt,
hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik szerint kérik a csemeték kiszolgáltatását. Végül figyelA csik-szentdomokosi róm. kath.
meztetnek a érdekelt birtokosok, hogy ezeu hirdetkántori
állásra pályázat hirdettetik.
mény alapján csakis erdősítésre alkalmas s a fent
Javadalmazás:
elősorolt fajú egy-kétéves. kivételesen hároméves
csemeték kerülnek kiosztásra, amelyek tehát utak
1. Készpénzbeni fizetés 800 korona,
tagok szegélyezésére és parkozási czélokra neiu félévenkinti
utólagos részletekben a
alkalmasak.

Pályázat.

kepe-alapból.
— Szárazság Az idei abnonnis időjá2. 110 terű lágy tűzifa, á l I orona
rás okozta hajókat egy ujabb baj szaporítja.
17(i korona. 70 napszám,
Az ország mezőgazdasági állapotáról raiodc-i 60 fillér
nllnneu kedvezőtlen hírek érkeznek. A gazdák á 80 fillér -= 50 korona.
szárazBágről panaszkodnak, amely a mezei
3. Kántori stóla, mely legkisebb
munkálatokat hátráltatja és a gazdák takar- összegheu 300 korona.
mánykészletét tizedeli. Sok helyütt úgyszól4. Mise alapítványi kamat9 korona
ván még hozzá sem foghattak a vetéshez,
mert a főid száraz, kemény, a magot nehe- 40 fillér.
5. 4 korona évi regálé-kötvényzen fogadja magába. Olt, ahol pedig már vetettek, a vetés nem kelt ki; a kevésből pedig kamat.
a rovar és a mezei egér, amelynek a szártiz,
ti 13 hold 415 Q ü l területü szántó
meleg idő kedvez, a javát elpusztította. Napról- éa kaszáló.
napra fogy a remény, hogy még ha beáll az
7. Jó lakás és gazdasági épületek.
őszi eső, lehetséges lesz-e idejekorán a sürgős
mezei munkát aunak rendje szerint elintézni.
Kötelességei: Az összes kántori
Odaát Ausztriában is sürün hangzik föl a pa- teendők lelkiismeretes végzése.
nasz. hogy fogytán a takarmány. A gaboua
A hitoktató helyetesitése az állami
ára, nemkülönben a takarmányé nálunk a vidéken rohamosan emelkedik; a börzén is na- iskolánál szűkség esetén.
A tanuló ifjúság egyházi énekre
ponta áremelkedés van, mert a gabonakereskedők igen kedvezőtlen híreket kapnak ügy- tanitásu.
feleiktől.
Pályázni óhajtók pályázataikat folyó
— Meleg fürdő Zsögödfürdőn. Tá- évf október hó 22-ig alulírott egyház
jékozás végett Páaztory István furdőtulajdo- tanács elnökéhez kötelesek benyújtani.
nos értesiti a közönséget, miszerint ZsögödÉnek- és orgona-próba folyó évi
fürdőn minden szombaton és vasárnap meleg
október hó 20-án d. e. 10 órakor lesz.
fürdő kapható.
Az erdélyi róin. kath. kántori uyugdij alapra jogosultak pályázhatnak.
KOZGAZDASAG.
Csikszcutdomokos, 1907. évi októA „Hermes" Magyar Általános Váltó
üBlet Részvénytársaság, Budapest, heti ber hó 13-án.
Lukács Vilmos,
jelentése a tőzsdeforgxlomrol esapónz
cgyháztauácsi elnök.
piacról.
Budapest, 1907. október 10.
A kiegyezés megkötése rendkívül kedvező
Itatást gyakorolt az elmnlt hét folyamán a budaAlulírott község elöljárósága közpesti értéktőzsde hangulatára és az egész vonalon
lényeges szilánlillás volt észlelhető. A két napig hírré teszi, miszerint a régi iskola telke,
tartó élénkséget azonban nemsokára ismét felvál- a rajta levő épületekkel együtt folyó
totta az üzlettelenség ; a külföldi tőzsdén alacsouy
árjelentései valamint a bécsi piacz eladásai ismét évi október hó 26 áu délelőtt 8 órakor
készpénzfizetés
tartózkodásra bírták a közönséget. A vasmii rész- a legtöbbet Ígérőnek
vények a nyer9vasárak hanyatlása következtében mellett elfog adatni.
szenvedtek árfolyamcsökkenést, mig a bankrészvéKikiálási ár 2000 korona.
nyek a inagyar általános hitelbank részvényeinek
kivételével esak.-iein egészen elvoltak hanyagolva.
Csikcsomortán, 1907. október 8.
A járadékpiacz is némileg elgyengült éa a
Ferencz János,
4»/o-os magyar koronajáradék kb. 10 üllérrel csökkent Pálffy András,
jegyző.
(2-!)
bíró.

Hirdetmény.

A Kossuth-utczában

KÉT LAKÓHÁZ
közös udvarral és gazdasági épületekkel eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál e lap kiadóhivatala.

rendelésre -- a fele érték előleges lefizetése után
szállíttatnak. — Levétbeni megrendelésnél elegendő
a megrendelendő csokor, vugy koszorúért fizetendő
értéket kü/ölnl és azt megírni, hogy a csokor vagy
koszom, milyen célra készíttessék.
1—3

1737 — 1907. sz.

Hirdetmény.
Csikdelne község közbirtokossága
közhírré teszi, miszerint a tulajdonát

képező Bálint sarka alatti kertek
folyó évi október hó 20-ik napján délutáu 2 órakor Csikdelne községházánál uyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek három egymásután következő évre
haszonbérbe fognak adatni.
Kikiáltási ár 310 (háromszáztiz)
korona.
Árverési feltételek a jegyzői irodáhau megtekinthetők.
Csikdelne, 1907. október hó 7-én.

Györpál Árpád,

Birta Károly,

jepyzö.

idcigl. birlokossági elnök.

|E<SY JÓ H Á Z B Ó L V A L Ó
tanulónak

FIU]

felvétetik

Barna Béla

ALEXI N

nöi és férfi divatáru Üzletében.

BRASSÓ, Kapa-ntca 34. szám
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visszaadja az eredeti ifjúkori színét a „Rák" haj regenerátor.
Hölgyeknek éa uraknak állandó hajápolásra nélkülözhetetlen a Trifoleum
(hajpetrol). Trifoleum, mely nipgsxünteti a h.-ijhullást és a fejbőr korpásodáxát.
Illatszerek, arezkenöcaök, pude14
rek, — suly szeriut — kaphatók

Fekete Vilmos
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ORVOSILAG A J Á N L V A
CSAK E VÉDJEGYGYEI.
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Cstadáhai.

Képkeretek
^

F Ö Z É S R E S Ü T E S R E
« K I R Á N T A S H

A kezenség

nagy
sgiveg

választékai:
ílgyelmifeet

^

A nagy közönség szíves figyelmét felhívom nngyválas/.téku képkereteimre és olesó üvegezésemre. — Elvállalom
—

E <á É S Z

É P Ü L E T E K N E K
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s
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Ü V E G E Z É S É T ,

bármily fajta és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
niegtekntriii ii m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebbnél szebb és minden K É P K E R E T E K E T mielőtt azt másutt eligényeket kiclégitó
készíttetné, nmit olcsón ésgyurs: in állítok eló. — Továbbá ajánlóin kíiküHömenti boraimat és
likőreimet, a legfinomabb teát es tearumot, amiket szintén szolid
árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből.
Teljes tisztelettel: = = = = =
Özv. KARD A LAJOSNfi.
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Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni a passa-portuért.
Olcsó és pontos

kiszolgálás!

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemeD
(Vasut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és
külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok

S Í R E M L É K E K E T ÉS BÚTORmárványlapokat. — Továbbá raktáron
tartok: Gránit, Syeuit, Labrador és Andesyt
kemény közetű síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 koronától 2000 korouáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzárú fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel: NAGY JÓZSEF ^ A & T Í T A T .

C S I K I

ber 16.
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\li/

^ Mit ^

^

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAH
= ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON. =

Vau s/.»Tt'iirséin n t közönyt: I».
t ml o mására hozni, lio«:y Brassóban,
Leosor28. asám ala t ideiglenesen

SZÜCSMÜHELYT
kriiDmerÉSssövet supkókH U-frniiM»
áruk

melleit

lY'V tt íuvároslmn. mint a K'ilfölüön s/erzctt tapi.sztn Intuim c téren
»1,1.1111 a kellemes l.ehzellie jiittalnak.
Iiopv a le^messzelilt inenu ízléseknek
siiMilin és lei:iiai:v.>l»li IIU'pelég-désre nif^reiul.'lés után eledel
tudok tem li.
A fent einlit. Iteken kivül készítek
a IrglljuMi Jivnt Után Ui i liJemieiu ii
figarók és paletokat,

e^v-zé.v.il
SZaklllállOZ t a r t o z ó iisszos
C/.ikkeket
leL'L'Vor^iliiiari j i o n t o s
kiszul/íáliss
és
á r a k in.-ll. tl
l ' ^ v s z i u t é n l-lvállalok

li-froÍLSül.l.
bebeleleseket, prenieséseket, javításokat és
átalakításokat
Nálam vásárolt sím ineái uk díjmentesen tisztíttatnak.
Kecses pártrofíá-át kérve, vu-vuk
kiváló tisztelettel

11
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BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA

Viin s/.f'i'Mifit'm
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GYÓGYSZERTÁRA

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR
A HELYBELI TŐKÉK

It

naponta friss töltésben k a p h a t ó :

Niszel Lőiincz
ós Testvére —

I

SZKKKIA1I1DY SÁNDOH
Csikszeieda, Apafi Mihály-utcu 1Í1S. sz.

kereskedésében -ír
— Csiksseredában. —

wurmrusmfnrvmsuvmrmrm'

különlegességek

valamint valódi angol, skót stb.

Gyapjú szövetek.
Legnagyobb választék. '»" Minták azonnal bérmentve.

PÉNZINTÉZETE.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

lio-ni,

inis/.ct int üaletemet Cnikseeredában felosalatom »'•< u/t cey miirvolib
vúrn«íl»a Ii<-1 vt'Zt'in át. rniórt is a jelinl.-g mktúrnn I'-vií dssses aruiraot gyári áron alul árusítom el,
valii mint tj/l i ti összes lieremle/.ésciinrt, ii. ni.: acytelin világítást
('•> álvényokat a lebetö legolcsóbban eladom
A iin^vi'rilnnii kti/.rnisrj; szives ós
számos látogatásai kúrvr. uz Ciltliiri pitrtiujra-ukiTl |• *».• 1 ití kfiszfu letet
nniihivii. viifíN ok kiváló lisztelet t«'l

víz

Hazai gyártmányú

I

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
F e k e t e V I 1 m.os lUatszer-ralctárában.

Hatósá([ihE ennedelyezett VÉGELADÁS

Répáti gyógysavanyu-

-I """ j

ása 1 kes, i ö íiL
ása I k e s . - fii.

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 sziut
=—'-•--•-'•=*'= és ifjú bajt kölcsönöznek az arcnak.
-A legkiválóbb orv js szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
keszitmónyektöl. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak
harmat finomságotés ruganyosságot kölcsönöznek nz arcnak, hanem hideg,
szél és nap ellen is a leghathatósabhan megvédik. A krém és szappan
e<:y forma jóhatásu, a hölgy por pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
l'elismcrhe(etlen..2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készítő:

SZÉKELYHIDY SÁNDOR
nöl-ós férfi-divat üzletében Csíkszeredán.

=

m

Wsm-nsm/m'm

Vidéki megrendelések a leggyorsabban lessnek essközólve.
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Az igazgatóság.

Weiszfeiler Sándor,

z

A hatalom és ártatlanság keverékei az

A legelőnyösebb feltételek melleit nyújt kölcsönöket váltókra,
kezesek mellett és betáblázásokra.
Kölcsönt ad lováliliá részvényekre, értékpapírokra, arany
és ezüst zálogtárgyakra.
Foglalkozik Idegen pénznemek
beváltásával és minden bankszerű llolngtfal.
Takarékbetéteket elfogad betéti könyvecskére
és folyó számlára 4 1 , százalék kamatozás mellett. a 10 százalékos liikekamatadót is az intézet fizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a h'ükész<égeseliben szolgálnak a bank kirendelt közegei
az intézet helyiségében.
A Standard életbiztosító társaság főügynökségét is az intézet

nyitottam, Imi kizáróli.p saját késBÍtmenyü mimli-inieniit nbi gallérok
itiíiiik) karmantyúk innlloLl SBÓrme,

4.
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KÖZPONTI T A K A R É K P É N Z T Á R

^ a Ötletem folyo évi október hó 1-tól
^ I Kapa-utca 40. B*. alatt nyílik meg

d i v a t IUBII H l c - i ; o l c - ó b l i
kaj.luitók

L A P O K
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posztóraktára

BRASSÓBAN.

I

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

egy millió korona.
Betét állomáuy
350 000 kornna.
Értékpapír készlet
85 000 korona.
Tartalékalap
200.000 korona.
Alaptike .
M e e i a k a r l I o U fOkék b i t l o n e l l i r l y e z é w .
K ö l c s ö n ö k e t n y ú j t váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán
ós nyíltan felszámított legolcsóbb kamatra.
B e t a b l á z á s r a a d o t t k ö l c s ö n ö k n é l a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészébeu bármikor visszufizelheti 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 egyél) biztosított
értékekre.
F o g l a l k o z i k a bunküzlet minden ágával.
Vásárol é s e l a d értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.
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
H i v a t a l o s h e l y i s é g e i : saját h á z á b a n , mindennap délelőtt 8 órától
nyitva vaunak.
41-52

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete, J
Jelzálogkölcsönöket nyújt am) koronától kozdiidWeg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magahan foglal t res/lelfizetések e'lenehen Itt lói liö é\i« terjedő időre
4' , alapkamalon. Magasal>b kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Lssiámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarekbeteteket naptól-napig 4' ,-kal kamatoztat os 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 pénzváltó-üzlet minden ágával, u. in.
elad a legmeltáuyosabb áron

>U/

^
•
^
A

Hutorvásárlók saját érdekükben
kednek, ha egv látogatást tesznek *

árol és

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

OsztáMegyek fóeláriisitó helye.

L'talvánvok és hitellevelek liel- és külföldre.
Ü9
Kiváltai tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trlet'.tl általános biztosító társaaágot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

*

*

*

FOGOLYÁN ENDRE
NACy

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

Szelvény beváltás.

H ^l'>U/«llsxU'>Us<lí/\ll/\U><U' xllrtll/

BUTORRAKTÁRÁBAN

SEPSI-S ZENTGYÖRGYÖN.
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.

Különlegességek háromszéki butorkészitményekben.
Nagy szőnyegraktár.
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hirnevü varrógépek.
F É R F I É S NŐI D I V A T R A K T Á R .

23-25

TST3CT

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

42-
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