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A székely háziipar.
A Székely Társaság ügyvezető alelnökéoek, László Gyulának — akinek
a inullkor Csíkszeredában létekor és
elnöklete mellett alakult meg a Székey
Társaság csíkszeredai fiókja — tollából
közöljük az alábbi közérdekű és tártai
nias sorokat:
A székely ipari akcziónak egyik
legnehezebb feladata a háziipar fejlesztése lesz. ElinuKksztottuuk minden alkalmat, amikor a beavutkozás időszerű lett
volna, amikor a nép is becsülte a házi
foglalkozást és saját készítményét föléje
helyezte a gyári terméknek.
Akadéinikusan tárgyaltuk ezt a kérdést is. Ismételten és ismételten fölfedeztük, hogy a népsegitésnek egyik lényeges feltétele a háziipar virágzása:
példákat is tudunk a nyugoteurópai nép
életből felhozni, de az akaratnál többre
nem mentünk. Váriunk, hogy valaki
csinálja meg a háziipart, akinek szak
értelme is megvan, pénze sem hiányzik hozzá, kereskedelmi érzékkel is hir.
Egyi-inásik itt-ott néha megvolt, de
mind a három egyszerre nem összpontosult s ezért ahol történt is valami,
sikertelenség volt a vége.
Most a kereskedelemügyi miniszter
a székely iparfejlesztési akczió programjába vette a háziipart is, sőt arra
kivételesen, miut olyan közgazdasági
ágra, tnely a székelység tömegeit helyhez köti » amelynek itt ott nugyobb
aráoyu fellendülése a gyáriparnak is
képezheti alapját, nagyobb súlyt fog
helyezni.
Ete it)A szerint a háziipar minden
elképzelhető akadálylyal küzd. Nevezetesen :
1. a legtöbb foglalkozási ágnak nyersanyaga jelentékenyen megdrágult, amihez eddig úgyszólván ingyen jutott, a
jobb auyagot néhol még pénzért sem
kaphatja meg;
2. hiányoznak a gyors, versenyképes termeléshez a megfelelő modern
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szerszámúi, ezért a mai igényesebb kö
vetelinényeknek megtelelő árut sem
képes előállítani.
3. Hiányos a szakképzettsége és
kezdetleges az izlése;
4. nincs forgótőkéje, azért állán
dóan nem dolgozhatik, tömegárut a kerekedelem számára nem termelhet.
Hogy ezek a hiányok helyenként
milyen uránybun jelentkeznek, azt u
most folyó összeírás után fogják véglegesen inegálltipituni. Általánosságban
már most is az eddigi tapasztalások
után tudjuk, hogy a háziipar gazdasági
érvényesülésének legelső feltétele az.
ne csak találomra, rendszertelenül termelje a méreteiben és u kivitelben
egymástól elütő czikket, hanem u közfogyasztást kielégítő jellegzetes tömeg
árut produkáljon, amelyeket a keres
kedelem is fölknrolliut. Ma ugyanis
ahány liáziipuri czikket látunk, különö
son a szövő és hiuiző iparban, villáin nt a faiparban, uz alakjában, színezésében és méreteiben többé-kevésbbé
elüt egymástól. Ugyanazt az árut töniegescu nem lehet kapni.
Ezért el kell látni liáziipurosainkat:
1. mintákkal, hogy azokat utánozzák
2. jó szerszámokkal és közös használatra itt-ott gépekkel, a posztóiparnál
ványolókkal és végül
3. ahol szüksége mutatkozik uz ízlés fejlesztésének s a munkamegosztással való dolgozásnak, ott tanfolyamok
rendezendők.
Amikor háziiparosaink ezekkel nz
eszközökkel el lesznek látva és egy
ugyanazon czikkeket tömegcsen és píaczképesen termelni tudják, nkl;or következik az értékesítés eszközeinek megteremtése.
Eldöntendő kérdés, hogy ez szövetkezeti alapon, vagy, magánvállalkozás utjáu történjék. Én az utóbbit tartom ez idő szerint czélszerUbbnek, mert
könnyebb, gyorsabb és a fogyasztó
közönséghez való hozzáférésnek több

eszközét tudja feltalálni és kihasználni A magánvállalkozó egziszteueziája
lévén hozzákötve, hamarább megérzi,
hogy milyfujta czikkek kedveltebbek a
közfogyasztásban s azokat kiegészíttetné
tömegesen. Sőt saját kezdeményezéséből irányt is adna a fejlődésnek, maga
szerezné be az utánozandó mintákat,
amelyek vidékenként más és más alakban használtatnak. Közvetlenül érintkezvén a háziiparosokkal, azokat egyénenként, lehetségük szerint ismerné s
osztályozni tudná, hogy ki melyik muukár tudja kielégítőbben megcsinálni. Az
értékesítési piaczokkal vuló összeköttetésnek is a magánvállalkozó közvetlenebi) és állandóbb módját tudja alkalmazni.
Szóval kereskedelmileg a mai üzleti követelményeknek megfelelően kell
szervezni az értékesítést, mert ezen
fordul meg a háziipari akczió teljesítése. Ma ezt uz üzleti képességet hiába
keressük liáziiparosainknál és hiába a
székely kérdés lelkes barátainál. Idők
folyamán ki fog fejlődni ez iránt is uz
érzék, most azonban a háziiparos mást
nem termel, mint azt, amit készít, azt
tőle megvegyék és rögtön ki is flzes
s^k. Tiigadhututlan, hogy a társadalom
a székely háziipari czikkek terjesztésében a magyar iparpártolási eszme felszínen tartásával és az ukció ellenőrzésével sokat tehet s e részbeni közren.iködését a legteljesebb mértékben
igénybe is kell venni, de maga a gyakorlati és nz üzleti része a dolognak
nem sorolható a társadalmi feladat kö
réhe. Ez egész embert és egész munkát kíván.
A székelyföldi iparmuzeum, melyre
az akczió ezen ága is bizva vau, javaslatával még ebben az évben elkészül
s igy u jövó év folyamán valószínűleg
kezdetét veszi a gyakorlati fejlesztés.
A kormány, ha csuk abban a mérték
ben togja segélyezni a háziipart, ami
lyenben a kézműipart résresiti, akkor
eredményei mihamar mutatkozni fognak.

gyülölte a világot. Csak az adott erőt tovább
hordozni az életet, hogy az özvegy édes anyjának, kinek ó volt az egyetlen niindeue, bána
Őszi nóta.
tot
ne okozzon.
Irta: Kritaa Róza.
Nemrégen jó nnyját is elveszité. Most
Hajdanában, nem is olyan régen.
Sötét fellegek borítják az eget, melyeken már nincs senkije. Nincs, aki osztoznék bánaAz ősz volt az én gyönyörűségem.
áthatolni nem tudnak a leáldozó nap bucsu- tában s a vigasz szavaival enyhiteni igyekezRabul ejtett méla bánatával,
sugarai. A levegó nehéz; szellő nem lengeti nék fájdalmát. Örömtelen, sivár életének nincs
a késő ősznek elsárgult leveleit, melyek lan- már Bemmi célja...
Hulladozó, halavány lombjával.
kadtan csüngnek a fák ágain, Bzimbolizálva a
A hova-tovább jobban 9Ötétedó szürketermészet haldoklását.
Ugy gondoltam : vele sirni nékem,
ségből egy fekete alak bontakozott ki és Irén
Testvéries, szent kötelességem.
A homály még borultabbá teszi Irénnek, felé közeledve, tompa, mély hangon igy szólott:
KI is vettem, — nem puszta szokásból, — az egykor Ünnepelt, szép leáuynak a kedélyét,
— Ha fájdalmaidtól szabadulni akarsz,
ki most egyedül, nyomaszt') egyhangúságban jer velem: én elvezetlek oda, hol szenvedéA részemet minden bánatából.
tölti napjait.
seid megszűnnek örökre.
Komor gondolatokba mélyedve UI a sö— Ki vagy te és honnan ismered gyötrelKönyeztem a könyező felhővel,
tétedő szobában. Halvány, beesett arcán nz meimet? — akarta kérdezni a leány, de torka
Sápadoztam a sápadt mezővel;
élet szenvedéseinek nyomni látszanak. Sötét összeszorult és hang nem jött ajkaira.
Meggyászoltam gyáBzos elmúlását.
szemei, melyek mély lelkifájdalmat tükröznek
— Jer, ne késsél — sürgeté a fekete
Az erdőnek levele hullását 1
vissza, mereven tekiotenek nz ablakon át az alak, — hogy gyötrelmeidtől mielőbb megszaegyhangú szürkeségbe. Az ó élete .Is olyan badulj.
szomorúan szürke, mint az előtte elterUlö min
Minden ősznek a betegje lettem,
Irén, egy ellenállhatatlan hatalomtól űzetDe — legjobban mégis azt szerettem... denség...
ve, követte őt.
Könytelen, tompa fájdalom szorítja össze
Hulló lombon, hervadó virágon:
Teljes sötétség borult a tájra A leány
szivét... Lelke előtt megelevenülnek azok a csuk körvonalait láthatta vezetőjének. Némán
GyönyörOség volt a busulásom!
feledhetetlen alakok, akik szivéhez oly közel haiadtnk, bosszús bolyongás után végre a feálltak s akiket örökre elveszített.
kete alak megállott.
...Őszbe borult a természet újra,
Egykor, nem is olyan régen, főltárult
— Célnál vagyunk I — szólt, elbocsátva
De nekem már nincs kedvem a bura...
leány kezét — Még csak egy lépést kell
Óazbe jutok én ie hejh, maholnap; — előtte a boldogság kapuja, de mielőtt a rögüs atenned
és többé nem lesznek kinjr.id.
uton odáig érkezett volna, bezárult előtte —
Nincsen szárnya szegény bánatomnak! örökre...
Ekkor hirtelen ragyogó fénysugár viláSzivének tiszta, szent érzelmével szere- gította meg a helyet, hol a leáuy állott, aki
Most ősszel is a tavaszra várok...
tett és viszontszeretve hitte magát; de csa- borzadva látta, hogy egy feneketlen örvény
— Rügyedező fák, nyiló vadvirágok,
tátong előtte... Egyedül volt, vezetője eltűnt
lódott.
Bokrétái egy Bzebb kikeletnek:
Ei a csalódás oly mély sebet ejtett lel- mellőle.
Ezután csak titeket szeretlek!
— Megállj! — hallatszott a magasból
kén, hogy közel volt a megórüléBhez... Az emberekben való hite, bizalma elveszett, meg- egy intő szózat.
8iaboloska Mihály.

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

Hit, Remény és Szeretet.

— A „Csiki Lapok' eredeti tárcája- —

Az erdélyi római katholitos slátusiyiilés.
Kolozsvárott az elmúlt CBütörtökön vette
kezdetét az erdélyi római katholikuB státusgyűlés. Ez alkalomból, a hagyományokhoz
liiven, valóságos Ünnepi külsőt .öltött kincses
Kolozsvár képe.
A státusgyülést grófMajláth Gusztáv erdélyi püspök vezete, mint elnök, akinek magas
szárnyalású, ihletett megnyitó beszéde kellemes feltűnést keltett. A státusgyűlésról különben tudósítónk a következőket jelenti:
A katholikus státus-gyűlést gróf Majláth
Gusztáv püspök nyitotta meg. Mély hálával
emlékezett meg, hogy az Isten meghallgatta
mindnyájunk imáját, meggyógyította királyunkat és indítványozta, bogy közgyűlés örömének és ragaszkodásának kifejezéséül táviratot
intézzen a királyhoz. (Zajos éljenzés.)
Az elnök azután igy folytatja: Ha megnehezült az idők járása fölöttünk, ha inog a
talaj alattunk, ba azt látjuk, hogy nemzettink
létalapját, a szent kereszténységet minden oldalról a hamis tudománynak, a gúnynak, a
rágalmak fegyverével hogyan támadják és támadhatják, ha észrevesszük, hogy kivándorló
és pusztuló magyar népünk helyét hogyan
foglalja el világnézetében, faji sajátságaiban,
erkölcseiben egyaránt idegen uépfaj, ha aggoda!ommal tapasztaljuk, bogy a felsőbbség
iránti bizalom és tekiutély tisztelete menynyi'e megingott, ha fájdalommal szemléljük, mint vesz ki a családokból az egyszerű
háziasság, az ifjúságból a tisztesség és szorgalom, a gyermekekből a s/.ülók iránti kegyelet, mindnyájunkból az Ur félelme é9 a kötelesség teljesítésének szeretete, — akkor parancsolólag lép fel minden gondolkodó, hazáját szerető magyar ember előtt anuak szükségessége, bogy a nehéz időkben inkább, mint
valaha, egyetértve, együtt működve, egymást
kölcsönösen megbecsülve és segitve kell megindítani egyénekben ugy. mint társadalomban
a gyöngülő hitet és az elhidegült KrisztUBszeretetett.
Ezt a szeretetet ápolja az anyaszentegyház, midőn híveit Krisztus testének gyakori
vételére serkenti, mely szentségnek csudálatos ereje megfékezi az emberi szívnek indutait, szorosabbra fűzi a felebaráti szeretet
kapcsait, növeli az áldozatkészséget és odaadást és e jótéteményekért ünnepies módon
rójja le háláját az Isten, az Üdvözítő iránt nz
urnapi diadalmas körmenetben. Ezt a szeretetet kell hirdetni és .csöpögtetni a gyermek
lelkébe iskoláinkban, amelyekben minduntalan
azt is tanítják, hogy hazánkat ugy kell szeretnünk, hogy érte életünket, erőnket is feláldozni készeknek kell lennünk.
Irén löltekintelt s egy csodálatosan fenséges tüneményt látott az égből alászállani.
Gyönyörteljes ámulattal nézte a mindinkább közeledő habköunyü, hófehér öltönyű alakot, kinek szárnyai gyémántnál ragyogóbban
csillogtak; szemeiben égi féoy tüudöklött és
feje fölött glória fénylett.
A fenséges alak leszált a főidre s a leány
kezét megfogva, szelid s mégis feddő hangon
igy szólott:
— Látod, hová jutottál 1... Tudod-e ki
volt Bótét vezetőd? — a Kétség 1 Belebuktál
volna az örvénybe, ha idejében nem jövök...
Hosszas szenvedéseiddel, melyeket ez ideig
békével viseltél, tetted érdemessé magadat
arra, hogy megmentésedre siessek.
— Ki vagy te, földöntúli lény? — rebegte Irén, megmentője elótt térdreborulva s
szent áhítattal tekintett a csodásan gyönyörű
alakra.
— Én a Hit vagyok. Aki az én vezetésemre bizza magát, az nem fog elbukni soha I
Jer hát és köveBS engemet.
Amerre haladtak, mindenütt fényt te ijesztett ragyogó Bzárnyaival a Hit
Egyszerre egy zöld pálmaerdő tárolt Irén
szemei elé.
— Itt pihenőt tartunk, — szólt a Hit
megállva, — hogy megismerhesd egyik testvéremet.
Alig végzé szavait, gyönyörű zöldes fény
áradt szét az erdőn B Irén elbűvölten nézte a
hozzájuk közeledő fényes égi tüneményt.
Smaragdszinű öltöny—lengett ragyogó
szárnyain a szép jelenaégenek, ki a földre
szállva, derűt "sugárzó szemeivel biztatóan né-
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értekezletet tartott. Az értekezlet tárgya az
KÜLÖNFÉLÉK.
Félre minden kicsinyes érzékenységgel azonban nem hiszem, hogy az lett volna inezidei Jégpálya elkészítésére vonatkozó előleés annyi eleven erőt felemésztő testvérharczczal tenciója, hogy róm. kath. vallású, vagy keresz— Jelölő ertekezlet. A vármegyei ál- ges intézkedések megtétele volt. Az értekezlet
is, nemes versenyben, kölcsönős tisztelettel, tény kereskedők megélhetése kockáztassék s talános
tisztujitástól alig választ el egy hónap. megbízta Kovács Miklós, Zarecky Jenő és Dátiszta forrásbői merített hithtlséggel dolgoz- azt sem hiszem el, hogy egyetlen papjának
vármegyében már kész programmal néz- vid László egyleti tagokat, hogy a jégpálya
zunk, áldozzunk, nem legyőzve, de meggyőzve vagy tanítójának parancsolta volna, hogy fel- Más
a választások elé, mig itt alig történt va- területének tulajdonosaival egyezséget kösseegymást szándékunknak tisztaságáról és fegy- csapjon boltosnak. Azonban elhiszem azt éB nek
a bérösszeg iránt, ugy szintén az alkalvereink tisztességéről. Szeretünk odaadással meg vagyok róla győződve, hogy ezt nemcsak lami. Mint most értesülünk, a gyergyói megye- nek
a szükséges földmunkákat végezés ha vannak társadalmunknak Bebei, gyógyí- hogy jó néven nem veszi, hanem a közoktatási bizottsági tagok folyó évi november hó 20 án mazottakkal
el, hogy az esetleg beálló hideg ne ta
tani fogjuk azokat a közös, kitartó, társadalmi törvénynyel egyértelmüleg ezt határozottan jelölő értekezletet t.irtanak, melyen Kállay tessék
készületlenül, mint a tavaly. Szóvá tétemunkának gyógyító balzsamával. Forró óhajjal tiltja s az ez ellen vétőket fegyelmivel Bujtja. Ubul főispán is réaztvesz. Az értekezletet a lálja
Laurency-féle szállodában tartják meg B iránta tett, hogy a korcsolya-egylet a farsangon egy
szivemben és az Ur Jézus Krisztu? kegyelméEz alkalommal nem szólok arról, hogy igen
nagy érdeklődés mutatkozik. Tekintettel eBtélyt rendezzen éB erre nézve az értekezlet
ben bizva, a közgyűlést megnyitottnak nyilvá- pap vag}' tnnitó lehet-e üzletvezető, de jogom
azoubau azon körülményre, hogy a gyergyói kimondotta, hogy korcsolya-estélyt csak az
nítom. (Hosszas, zajos helyeslés.)
van és kötelességein állásomból kifolyólag részek
a vármegye törvényhatóságának csupán esetben fog rendezni, ha a már előre jelzett
Megnyitó beszédének további részében hozzászólni. Határozottan kijelentem, hogy taés estélyek nem fognak megtartatni.
Majláth püspök válaszolt BánfTy Dezső báró- nító üzletvezetéssel — nem a törvény tilalma egy részét képviselik, kívánatos lett volna a bálok
nak és vádjaival szemben védelmébe vette iniatt — hanem idó hiánya miatt nem lehet. vármegye központjában, Csíkszeredában tar- Ezzel az értekezlet véget ért.
— AB adórefermjavaslatról. Az Oraz apácza-iskolákat, amelyek a gyermek lel Az igaz amit a .Székelység* legutolsó számá- tani egy egységes jelölő értekezletet, melyen
kére gyakorolt megbecsülhetetlen jótékony bau olvastam, hogy .a kutya ugat s a kara- a vármegye minden része képviselve lett volna szágos lparegyesület az adóreformról szóló
hatás mellett ápolják a honleányi öntudatot ván halad*, de a legigazabb : „s az iskola ma- s azon maguk u tisztviselők is részt vehettek kormányjavaslat megvitatása céljából vitaesA gyergyószentmiklósi jelölések elé ér- télyt tartott Az ipari élet számos előkelősége
és a nemzeti szellemet.
rad". Hol vau az az erős lélek, az a robosz- volna.
deklődéssel nézünk s ha azok a közelebbről Jelenlétében SoltéBZ Adolf dr. adta elő ismerAzután jelentette, hogy Jósika Samu báró tus fizikum, amely, ha 8—11-ig, 2—4 ig azzal Csíkszeredában
tartandó értekezlet intencióival tetesét. Soltész, dr. a reform alapelveit általá
világi elnök megrendült egészsége miatt ra- a figyelemmel és lelkiismeretességgel tanít,
gaszkodik már kétévvel ezelőtt előterjesztett melyei kell tanitnia, ki ne merülne éa pihe- megegyeznek, akkor az esetleges és a külön- ban helyesli, a hozadéki adónak a jövedelmi
lemondásához. A gyűlés erre a püspök indít- nésre nem szorulna? Ilyen nincs a patikába! böző jelölésekből előálló ellentétek elsimulnak, adótól való kettéválasztását és a progresszión
ványára a jövó évi gyűlés napirendjére tűzte Ha két lelke vagy két esze volna, csak igy mi ugyan egy általános értekezlet által köny- alapuló személyes jövedelmi adó behozatalát.
ki az elnökválasztást.
lehetr.e üzletet és iskolát egyszerre kezelni nyebben keresztül vihető lett volna. A tiszt- A keresetadónak öt százalékos kulcsát a
Azután a jelentések előterjesztése követ- De miután ezidőszerint csak egy van, ezt meg viselők, mint a legutóbbi időközi választáso- kisebb és közép jövedelmekkel szemben makezett. A tizenötös bizottság jelentésében há- kell feleznie, s igy lesz egy féleszű tanitó s egy kon, ezúttal is körlevelekkel hozzák pályáza- gasnak tartja Úgyszintén igazságtalannak tartja,
lával emlékezett meg Majláth püspök tízéves féleszű üz'etvezetó. Tessék ezt megcáfolni! taikat a törvényhatósági bizottsági tagok tu- hogy az ipart egy százalékkal magasabb adós ez bizonyára legalkalmasabb már kulcs terheli, mint a szellemi foglalkozást Az
működéséről; de a püspök szerényen visszaAvagy igen ! Ott vannak a tanidő közötti domására
a törvényhatósági bizottság tagjainak tájé- aj progresszív adó egyszóval nagyon erősen
utasította az elismerést.
Bzabadidőcskék! Igen ám. csakhogy a lelkiis- is
A katholikus státusgyülés ezután letár- meretes tanitó rá van kényszerítve arra,.hogy koztatására. A körlevelek szétküldése már kez- terheli a középjövedmet, de igen enyhe a nagygyalta egész tárgysorozatát, elfogadva az eléje ennek a kicsi időnek harmadát pihenésre, har- detét vette, eddig a tiszti főügyészi és a ma- jövedelmekkel szemben, amelyek amugyis könyteijesztett évi jelentéseket, miket lapunk mult madát önképzésre, a következő napi tan- gánjavak újonnan szervezett ügyészi állására nyebben siklanak ki a megadóztatás alól. Kíszámában részletesen ismertettünk, amelyek anyagra való előkészülésre (vagy e nélkül le- küldettek szét a körlevelek, melyek már eddig vánja a létminimumnak már a törvényben való
szerint a lefolyt évben a püspök 86,000 korona het tanitaui'?) s egyharmadát a családi ügyes- is bizonyítják, hogy a nagy konkurencin kö- felemelését. Végül arra a megállapodásra jut,
vetkeztében mindkét állás betöltésénél heves hogy az iparos osztályra nézve a javaslatok
adományt adott egyházi és iskolai czélokra, bajos dolgok intézésére szentelje.
az adóteher növekedését jelentik.
amit a gyűlés nagy hálával fogadott.
Honnan teremti elő az időt nz üzletve- küzdelemre lesz kilátás.
— DJ doktor. Csikszereda arany-ífjuA lelkészi kongrua rendezésénél Kölló zetésre? No de még arról is beszélhetnénk,
— Kitiltott román lap. A Bukarestmarostordamegyei alispán 300 korona pótlé- hogy egy üzletvezetésével járó lótás-futás ságának egyik szimpatikus tagja, Benke Antal, ben megjelenő „Cronika" című laptól a kereskot óhajtott ötévenkint. A közgyűlés elhatá- összeegyeztetl.eló-e a Unitéi tckiutelylyel? Ha a napokban a kolozsvári tudomány-egyetemen kedelmi minisztérium annak idején a magyarrozta, hogy ez ügygyei a legközelebbi köz- megszavaztatunk a tanítókat, alig akadna 2—3, letette a jogtudományi doktorátust. Dr. Benke ország ellen irányuló ellenséges cikkek miatt
gyölésen foglalkozik.
aki igennel szavazna. Nem is ártana ezt a Antalt ez alkalomból számosan gratulálták ba- a postaszállítási jogot megvonta. Ujabban ezt
A nagyalmási uradalom eladása ügyé- tanitogyülésen megpróbálni, ha ezt a testüle- rátai és tisztelói.
a lapot Cornistul cimen csempészik be az orben több felszólalás történt. A felszólalók ten kivül álló, vagy legalább is nem tanitó
— Esküvő. Mathcovicsi Piokovich Sán- szágba ennélfogva a posta- éB távirdabivatalok
hangsúlyozták, hogy ekkora birtoknak csakis ember indítványozná Azért mondom „nem ta- dor újvidéki főgimnáziumi tanár e hó 16-án a Cornistul cimen érkező lapokat is a kitiltott
magyar kézbe szabad kerülnie; erre vonatko- nitó ember", nehogy irigységnek tűnjék fel.
vezette oltárhoz Vértes Lajos gyergyóditrói sajtótermékek módjára kezelik.
zólag a státus kimondta, hogy a birtokot most
Mégis csak igaz az a közmondás: .Varga polgáriskolai igazgató kedves leányát, Gizikét.
— Zártkörű táncvizsga. Folyó hé
még nem adhatja el. -- Délben a püspök maradj a kaptafánál*.
— Végkielégítés. Az igazságügyminisz- 16 án este tartotta meg Fodor Lajos okleveebédet adott. A délután folyamán letárgyalták
Ks ha még a jövó mmzedék erkölcsére ter Sörös János ideiglenes törvényszéki irno les tánctanító a polgári leányiskola növendéa még hátralevő dolgokat, azután a bizottsági és kulturájára
gondolunk, azt. hiszem minden kot a csíkszeredai törvényszéknél véglegesítette keivel a táucvizsgát. A Vigadó nagyterme ez
választásokat ejtették meg.
hivatásos, lelkiismeretes, tanitó, ha lehetne, ez állásában.
alkalommal zsúfolásig megtelt szülőkkel és érmegduplázná tanidejét. Ks végezetül merem
— A gyergyó-ssentmiklósi vasút deklődőkkel. Megjelent Kállay Ubul főispán,
állítani, hogyha például a püspök ur bemegy megnyitása. Legutóbb nyert értesülések sze- Fejér Sándor alispán. Szász Lajos főjegyző,
Reflexiók egy cikkre.
egy községbe s látja, hogy ott szövetkezet, rint, a gyergyó-szentmiklósi vasút munkálatai hogy közvetlen meggyőződést szerezzenek a
daláida stb. vannak, azt fogja mon- annyira előre haladtak, hogy folyó hó 28-án növendék leányok táncratermettségéról. Maga
A magunk részéről legkevésbbé sem va- gazdakör,
jól van, jól, de menjünk az iskolába. És teljesen befejezve, hivatalosan is átadhatják a a táncvizsga, mely programmszerüleg folyt le,
gyunk barátai az ok- és alapnélküli polémiák- dnni:
ott a gyermekek minden osztályban nem forgalomnak. A hirek ugyan ellenőrizhetetlenek, fényes bizonyságot szolgáltatott Fodor táncnak. Ezúttal is egy tanító olvasónknak észre- ha
azt a tananyagot, amit tudniok kellene mivel azonban n tisztviselők ÍB már kinevez- tanító képességeiről s a leányokkal bemutatott
vételeit adjuk alább, közérdekű voltánál fogva. tudják
egy cseppet Bein fogja a szövetkezet, gazdakor tettek, sőt az osztó vonat ÍB megindult, ezúttal legújabb táncai élénk érdeklődést keltettek. A
íme:
dalárda létesítőjét és vezetőjét megdicsérni, bizton reméljük, hogy a már régóta állandóan táuc.vizsga után folyt tovább a fesztelen táDc.
A .Székelység' két legutóbbi számában és
már amennyiben az tanitó lenne. Már pedig napirenden levő megnyitás folyó hó 28-án melyben már az ez alkalomra megjelent deákok
a fogyasztási szövetkezetet érdeklő két pole egy
lelkiismeretes, mondhatnám mintátanitót csakugyan be fog következni. A megnyitáson és városunk fiatalsága is résztvettek. A táncmikus cikket olvastam. Nem akarok egyik fél
szomorúan panaszkodni, hogy az üz- Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter vigalomnak a késői órákban volt vége.
hez sem szegődni, hanem függetlenül, Baját hallottam
letvezető-tauitó
keze alól kikerült uöveudekek- akadályoztatása esetén Szterényi József államegyéni nézetemnek adok kifejezést.
— Ünnepségek a osiksomlyól tanitó
kel
a
kellő
előismeretek hiánya miatt nem tud titkár iog megjelenni. Kívánatos mindenesetre, képezdében.
Az emiitett cikkben többszöri hivatkozás boldogulni, csak
A csiksomlyói róm. kath. tanitószabadideje
egy
részének
felhogy a kulturális és gazdasági szempontból képző-intézet ifjúsági önképzőköre 1907. évi
történik az erdélyi püspökre. Elhiszem, hogy áldozása árán.
Gyergyóra és vármegyére nézve oly fontos november hó 22-én, az intézet YÓdáuunijénvk
a püspök nr nemes szivén honija a szövetkeVégezze mindenki a maga dolgát, mert megnyitás még e hóban bekövetkezzék, mivel évfordulóján, a gyakorló-iskola termében, nézetek ügyét s azt is elhiszem, hogy jó néven
csak
igy
szolgálja
hiven
Istenét
és
hazáját.
ellenkező esetben a vasút tavasz előtt alig gyes ünnepséget refídez, melyen Szent Cecília,
veszi ha papjai és tanítói is pártolják, azt
Fi.
volna a tél miatt átadható a nyilvános személy- az iatézet védőszentje halálának 1677 éves, a
és áruforgalomnak.
honalapító Árpád halálának 1000 éves, Szent
zett a bámuló leányra s nyájasan igy szólott
Vezérelje léptedet:
— Esküvő. Folyó hó ál-én vezeti ol Imre királyi herceg születésének 900-ados és
hozzája.
Ez a három égi fény I
tárhoz Gál Miklós földbirtokos leányát Irént, Szent Erzsébet születésének 700-ados évfor— Örömmel látom, hogy követted a Hitet.
CBeh István, gróf Mikes-féle uradalom tisztvi- dulóját ünnepli meg. Az ünnepélyt d. e. 9 óraMost én is melléd állok és kisérni foglak életkor ünnepélyes Istentisztelet előzi meg, mely
Szép őszi idő van Az égen egyetlen felhő selője, Ditróban.
ntadon. Ha bennem bizol, többé nem fog ha- sem látható A nap már magasan jár, sugarai
— Medvevadássat A kászoni erdők- után nyomban megkezdődik az ünnepély. Protalmába keríteni a sötét Kétség! Én a Kemény odatüznek az alvó Irén arcára.
grami
a a következő: 1. Ünnepi nyitány, előben nem régen eredményesen lefolyt medvevagyok.
adja az ifjúsági zenekar. 2. Beszéd Szent CeAz áhítatos hívőket a nagy misére szó- vadászatokat ismét megismétli egy illusztris ciliáról,
tartja Krassovszky Gy. Béla, önképzőIrén, kinek lelkét jóleső érzés járta át, litó harangok ünnepélyes kongásár.i fölébred vadásztársaság. A vadászatban részt vesz várköri elnök. 3. Ének Szent Ceciliáról, énekli
most már két vezetővel folytatta útját.
Irén... Bámulva néz körül... A feje kábult, megyénk főispánja, Kállay Ubul vendégeivel, az
ifiuság énekkara. 4. Magyarország védaszAmint kiértek a szép pálmaerdőhői, rózsa- gondolatai zavarosok... Még az álom hatása kik épen a vadászatra jöttek Csíkba. Ezen szonya, Mindszenti Gedeoutól, szavalja Febérillatos levegő áradt feléjük és nemsokára egy alatt van... Lassanként aztán magához tér s a kívül részt vesznek kipróbált vadászaink közül váry Kornél III. éves növendék. 5. Részlet
harangok kongása eszébe juttatja: ma vasár- számosan. A vadászatok folyó 18-án vették Hunyadiból, játsza az ifjúsági zenekar. 6. Meloszép rózsaligetbe tértek.
kezdetüket s az eredményhez képest bizonynap
van.
dráma, Kutass Jenő és Endrődi Sándortól, előA liget útjait rózsabokrok szegélyezték
talan ideig tartanak.
Tehát
mindez
csnk
álom
volt,
mely
a
s bármerre tekintett s leány, illatos, üde, pi— Uj valasztás A fol} ó évi november adják : Krassovszky Gy. Béla és Székely
a
harangok
bugását,
mennyei
szép
dallamá
ros rózsák minden színárnyalatban virítottak
hó 11-ére kitűzött törvényhatósági bizottsági András IV. éves növendékek. 7. Onnepi felolfeléje. 8 mig mohón szívta magába a mámo- varázsolta át...
tagok választása, a csiksztdomokosi választó- vasás Szent Erzsébetről, tartja Krassovszky
rító virágillatot s gyönyörködött a rózsabokIgen, ez álom volt, de az valóság, hogy kerülntben a kiküldött választási elnök hirte- Gy. Béla IV. éves növendék. 8. -Fekete eb",
rokon vigan daloló kis madárkákban, rózsa- ö egyedül, elhagyatva áll a világban, biztató len rosszuléte folytán uem tartatván meg, a Garay Jánostól, azavalja Beke Gábor IV. é. n.
színű fény terjedt szét a ligetben s a magas- tekintet, iránta érező meleg szivek nélkül I..... vármegye alispánja az uj választást már el- 9. Ének Szent Imréről, énekli az énekkar. 10.
ból csillogó szárnyakkal, egy elbájolóan szép
De álma, intő álom volt. A három fényes rendelte s annak megejtésére Karda Mihály Alkalmi felolvasás, tartja Koncsag Dénes.IV.
tünemény szállt alá.
égi tünemény felgyujtá lelkében a Hit ragyogó törvén} hatósági bizottsági tagot választási el- éves növendék. 11. Induló, játsza a zenekar.
Irén szive hevesebben kezdett dobogni, világát, felélesztette a Remény kinlvó fényét, nöknek kiküldötte. A választás folyó évi no- Ezen ünnepélyre az érdeklődőket tisztelettel
amint közelébe ért, a rózsaszínű felbőbe bur- melyeket a Kétség sötété elhomályosított és vember hó 26-án délelőtt 9 órakor fog meg- meghívja az intézet ifjúsági önképzőköre.
történni, mikor is a folyó év végével megbí— Könyvtárak az erdélyi kaszárkolt tündérhez hasonló, gyönyörű alak, kinek lángra lobbantá szivében a Szeretet tüzét.
vesztett Dániel József és Lukács nyákban. A nemzeti kultur-politika fejlődése
szemei boldogságtól ragyogtak s édesen moA Hit az iBtenen kivül, lesz ezntán az zatásakat
Vilmos
kilépés
folytán
megüresedő
helyei
fogszempontjából nagyjelentőségű reform valósul
Bolyogva igy szólott hozzája:
ő védője, az életszenvedéHeivel szemben, hogy nak betöltetui.
meg a legközelebbi időkben, az erdélyi kaszár- Én is csatlakozom testvéreimhez és megmentse a kétségbeeséstől 1 Remélni, bizni
—
Székely
vérek
mentése.
KézdiNevezetesen, az Erdélyi Magyar Közlueéród leszek, hogy megédesítsem élted nap- fog abban, hogy az örökjóságu Istentől, el- vásárhelypől kaptuk a hitt, hogy Háromszék- nyákban.
Egyesület magyar nyelvű katonai
jait. Ha szivedbe zársz engemet, akkor öröm- vesztett boldogságáért majd kárpótlást nye- vármegye Bereck határszéli községben Csánki művelődési
könyvtárakot fog felállítani, amelyekben jeleteljes, boldog lesz az életed! Én a Szeretet rend I... Szeretni fogja ezutáu az embereket Gyula tanfelügyelő tevékenysége folytán a sebb
Íróknak történeti és szépirodalmi munkái
Tehetsége szerint segélyt nyújt s nyomorral
vagyok.
küzdőknek s részvéttel letörli a szegény szen- vallás- és közoktatásügyi miniszter egy inter- foglalnak helyett. E könyvtárak felállítására
nátust létesített a Romániába kivándorolt szé a nagyszebeni hadtestparancsnok, mint az erIrénnek egész valóját jótékony melegség vedőknek könyeitl
kely szülők fiúgyermekeinek megmentésére. délyi kaszárnyák feje, a könyvek tartalmáért
járta át és szivét kimondhatatlan édes érzés
Ezen
elhatározással
szivében,
sietve
kéBereck község is Jelentékeny anyagi áldozattal való szavatosság mellett sz engedélyt meg is
tölté el... Szólni nem tudott, annyira elbájolta szül, bog}' el ne késsék a sient miséről.
járult e hazafias és humánus intézmény léte- adta s igy katonáink legközelebb pihenő óráika fenséges látvány: a három fényes égi tüneA templomban buzgón Imádkozott s mi- sítéséhez. A nemrég megnyílt internátusban, a ban részesülni fognak a kultura áldásaiban.
ménynek csodás ragyogása I.. E három vezérdőn mise végeztével hazatért, egészen újjá- bukaresti konzulátus egyik hivatalnoka 40 széfénynek oltalma alatt indnlt hazafelé.
— Dohányosok öröme. Mint egy esti
születve
magát; mintha szive egy nagy kely fiút hozott ide magával. Csánki Gyula tan- lap jelenti, fontos tţjitâs életbeléptetését terBucsuzóul a vig madárkák sajosabban teher alulérezte
szabadult
volna
fel
s
lelkéről
a
báfelügyelő
szép
beszédet
intézett
az
állami
ÍBvezi a magyar királyi dohány jövedék. A legkexdtţk énekelni s daluk összeolvadt a magas- nat BÖtét fellegei eloszlottak.
kolai tanítótestülethez az ifjak hazafias gondos olcsóbb Bzivarok kivételével, minden szivart
ból áradó, fenséges hangokkal, mintha a mennynevelése
érdekében.
Tündököljön éltünk egén,
selyempapirosba burkolva akarnak forgalomba
nek kapója nyüt volna meg e az angyalok
— A Korosotya-Egyesület gyűlése. hozni, a legolcsóbb szivarok végét pedig papiOltalmazva bennünket
ksra
A csíkszeredai korcsolya-egylet dr. Bocskor roBkupakkal látják el. Igy majd véget ér az a
E három Isteni erény:
Hit, Remény és Szeretet
Béla vármegyei tiszti főügyész elnöklete alatt rossz szokás, hogy husz szivart is végig roHit, Remény és Szereteti
Ragyogjon élted egén;
a Kossuth-Bzállodában folyó hó 17-én délelőtt pogtatnak a vevők, mig egyet is vásárolnak.
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— Köszönet nyilvánítás. Mindazok- kielágitő gazdasági viszonyok hatfsukat újra Sz. 585—907.
nak « jó rokonoknak, ismerősöknek és bará- éreztetni fogják, melynek az amerikai pénz534/V. 1907. szám.
toknak, kik feledhetetlen jó gyermekünk elha- ügyi események gátat vetettek.
Árverési hirdetmény.
lálozása alkalmával, ugy megjelenésükkel, mint
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai
HIRDETMÉNY.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezenrészvételükkel minket vigasztalni szívesek vol- a következők voltak :
»•>•• K°< » nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
tak, ezuten mondunk hálás köszönetet s kérve Magyar hitel részvéuy - — —
73á. - 73Ü.- járásbíróságnak 1907. évi Sp. 11. 510—4. sz.
A közigazgatási bizottságnak az 1907.
a jó Istent őrizze meg hasonló fájdalomtól. Osztrák hitel részvény
- — — B84.— U21S.—
Cslkszentmárton, 1907. november 16-án, tisz- Magyar jelzálogbank részvény -- - 414.— 418.75 végzése folytán dr. Nagy Domokos csíkszere- évi október hó 14-én kelt 2864. számú haMagyar
lcszámUolóbank
részvéuy
— 458,— 403.S5 dai ügyvéd által képviselt Balogh István vár- tározatával
telettel J a k a b G y u 1 a és családja.
dotfalvi lakos végrehajtató részére Kazacsny
1. Tusnád—kozmási;
Meghívó. A csiki róm. kath. tanítóBéláué várdotfalvi lakos végrehajtást szen2.
Fenyéd—zetelaka—tekerőpataki;
egyesület felcsikl fiók-köre őszi rendes gylllévedő ellen 102 korona 90 fillér követelés s
NYÍLTTÉR.
Sét Csikrákoson, a róm. kath. iskola helyisé3. Ditró—tölgyesi;
járálékai
erejéig
elrendelt
kielégítési
végregében folyó évi november hó 26 án tartja, (E rovatban közlöttekért nem felelős a szerkesztő.) hajtás folytán alperestől lefoglalt és 1011 ko4. Kászonujfalu—impér—jakabfalvi;
melyre az igen tisztelt tag urak és tanügy
ronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir.
Nyilatkozat.
5.
Va.iláb—szárhegyi törvényhatósági
barátok tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat:
A „Csiki Lapok" 45. Bzámában „Kgy ér- járásbíróság 1907- évi V. Sp. 11. 510-4. számú közutakra az 1908., 1909. és 1910. évekre
1. Kilenc órakor Veni Sancte. 2 Tíz órakor
végzésével
a
további
eljárás
elrendeltetvén,
kezdódóleg gyakorlati tanítást tartanak: a) Fe- dekelt" aláírással ellátvn a csikszentdomokosi nnnak az alap és felíilfoglaltatók követelése szükséges fedanyag szállításának biztosítárenc Tamás a II. osztályban, a számtanból; kántorválasztáara vonatkozólag inegjelentszem- erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot" sára 1908. évi január hó 4-ik napjának d. e.
b) Fodor Miklós k.-tanitó az V. osztályban, a telenkedésre, — mivel annak szerzője szemé- nyertek volna, végrehajtást szenvedett laká- 10 órájára a csíkszeredai m. kir. államépitermészetrajzból. 3. Elnöki megnyitó beszéd. lyemmel is foglalkozott, — a következőket sán Csikvárdotfalva községében leendő meg- tészeti hivatal helyiségében tartandó zárt4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása jelentem ki;
A korte9verset, — melyet czikkében em- tartására határidőül 1907 évi deczember ajánlati versenytárgyalás hirdettetett
és hitelesítése. 5. Felolvas: Fejér Dénes köhó 2 ik napjának délutáni 3 órája kitüA versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy
zéploki tanitó. 6. Szaval: Király István ma- leget, — én irtani ipardon. faragtam).
Ha ma volna az a választás, must is zctik, amikor a bíróilag lefoglalt ingók, és a Fentebbi szállítások végrehajtásának elváldarasi k.-tanitó. 7. A tagsági dijak beszetlése
pedig szobabeli bútorok, ágyuemüek, bolti beugy
cselekedném,
amint
teltem;
mert
a/.t
8. Az elnök lemondása tisztjéről, egyben nz
rendezések és áruezikkek stb. stb. a leg- lalására vonatkozó zárt ajánlataikat az ajánuj elnök megválasztása. 9 A jövő gyűlés helye hiszem, jogosan jártam el, amidón három pá többet Ígérőnek készpénzfizetés mellet, szükség lati kavics felosztási kimutatással együtt
lyázó
közül
nnnak
nz
érdekét
támogattam
és
és tárgysorozatának megállapítása. 10. A taníesetén hecsáron alul is elfognak adatni.
minden utvonalra külön-külön a kitűzött
tások7 zártkörű bírálata. Csikszentdomokos, annak igyekeztem pártot szerezni, akinek legI-'ethivalnak mindazok, kik az elárvere- nap délelőtt 10 órájáig a nevezett hivataljobb
oklevele
ikitünó)
van.
Eltekintve,
bogy
190 - november 12-én. Ráduly Benjámin elnök.
a három pályázó közül egynek (most már meg- zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö- hoz annyival is inkább igyekezzenek beadni,
Pálosy Géza, jegyző.
választott és kinevezett csikszentdomokosi kán- vetelését megelőző kielégítéshez jogot tarta- mivel a későbben érkezettek figyelembe nem
— Takarékpénztári tlsztvlse.ők biz- tor) csak kántori képesítése van.
nak, amennyiben részükre a fuglalás korábban
tosítása. Nagyérdekű rendeletet hocsájtoti ki
Azonban, ha nem cselekedtem helyesen, eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy- lógnak vétetni.
a napokban Kossuth Ferenc kereskedelmi mi- okot ndtnni nrra, bogy nz .Kgy érdekelt* ur zőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jeAz ajánlathoz az L. betűs feltételekben
niszter. Elreudelte ugyanis, hogy minden 2400 uyilttérben támadjon meg és ha annyira jo- lentéseiket az árverés megkezdéséig nlulirt kikoronánál kisebb javadalmazásu takarékpénz- gosnak tartja nz ó nevetséges kifakadását, küldiitmél írásban beadni, vagy pedig szóval előirt, az ajanlafi kavics-kimutatás költségtári tisztviselőt be kell jelenteni az egyes pénz- miért teszi nzt gyáván, álnévvel ? Miért tit- bejelenteni el ne mulasszák, mert különben csak összegének 5 százalékának megfelelő bánatpénz az adóhivatalnál leleendő vagy az
intézeteknek a kerületi munkás-biztosítási pénz- kolja nevét? Miért nem áll a nyilvánosság a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
táraknál. A rendeletet bizonyára szívesen ve- elé bátran, férfiasan és amit tesz, miért nem
ajánlathoz csatolandó.
Csikszered i, 191)7. november hó IG-án.
szik az érdekelt tisztviselők.
A szóban forgó szállításokra vonatkozó
teszi saját nevében?
Molnár Sándor.
— Értesítés. A Csíkszeredai TakarékTalán szégymli nevét a nyilvánosság ele
kir. bir. végrehajtó
kavics kimutatások és feltételek a nevezett
pénztár Részvénytársaság tudatja, miszerint hozni ?
m. kir. államépitcszeti hivatalnál a rendes
1908. január 1-tól kezdve, a betétek után 5
Tisztelt „Egy érdekelt" ur! Legyen szí- Sz. 559 1U07.
hivatalos órákban naponkint megtekinthetők.
százalék kamatot fizet.
ves árulja el becsületes nevét, hogy tudjam,
Az ajánlati kavics-kimutatásban az
Árverési hirdetmény.
— Határsár a kolera miatt. Buka- kivel beszélek. Tegye meg kérem ezt mar
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel ajánlati egységárak szóval és számmal értrestből érkező hivatalos jelentések szerint a csak azért is, hogy kavarjam meg elkozmákolera Oroszországnak Romáuia felé esó ha- sodott rántásomat a becses orra alatt. Lehet, közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás- hetően beírandó.
társzéli kerületeiben hova tovább jobban terjed hogy kissé csípős lesz, de az már nem árt nz bíróságnak 1907. évi V. 220. számú végzése
Az ajánlatok a fenti 5 útszakasz bárfolytán dr. Zakariás Manó csíkszeredai ügyvéd melyikére tehetők.
A román belügyminiszter és a közegészségügyi olyan influenzás fejű embernek, mint ön.
Mindaddig tehát kedves „Egy érdo által képviselt Yaszi (iyörgy és társa kősteb-ki
osztály igazgatója, a román határszéli hatósáTávirati ajánlatok nem fogadtatnak el.
gokhoz körlevelet intéztek, melyben szigoruau kell" ur, Bmig mngát előttem és a nyilvá- iakos végrehajtató részére Tankó Jani IVter
nosság
elölt meg nem nevezi, kilétét tudo- Istváné és neje gyiniesfelsóloki lakos végreCsíkszereda, 1907. november 8.
utasítják a hatóságokat, hogy az orosz határon
másomra nem hozzn, aljas, hitvány, gyáva, hajtást szenvedő ellen Hl korona 40 fillér köBenkit se bocsássanak be.
Cslkmegyel m. kir.
jellemtelen
embernek
tartom
s
nz
fog
mavetelés
s
járulékai
erejéig
elrendeli
kielégítési
— Egy oaikssentmártonl leány tra- radni előttem örökre, ha ezt nem teszi.
államépltészetl hivatal.
végrehajtás
folytán
alperestől
lefoglalt
és
780
gédiája. Tragikus módon halt meg a napokkoronára becsült ingóságokra a csíkszeredai
Csik-Szeutdomokos, 1907. nov. 16-án.
ban Kovásznán egy csikszentinártoni leány, Ko1907. évi V. 220 —2. szánni vég
vács Kata. A 14 éves leányka a kovásznai
Szakács Antal. járásbíróság
zésével a további eljárás elrendeltetvén, an- 12259—1907. ki. szám.
Hercberg-féle fürészgyár vezetőjének, Zacharia
nak az alap és felülf'oglaltatók követelése ereBernátnak a szolgálatában állott. A kis cseléd
is, amennyiben azok kielégítési jogot
Árverési hirdetmény.
a napokban petróleum segítségével gyújtott
Árverési hirdetmény kivonat jéig
nyertek volna, a végrehajtást szenvedett lakátűzet, ml közben u petróleum felrobbant és
A m. kir. pénzügyminiszter engeA
csíkszeredai
kir.
törvényszék,
minf
OlyiízereaesétleuUl összeégetto Kovács Katát, telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ber- sán (iyimcs-KelSőlok községében leendő meg- délyétől feltételezetten Csíkszereda r. t.
bogy Bzenvedett égési sérüléseibe még az nap kes I'éterné végrebajtatónak Román Kárulyné tarlára batáridőül 1907. évi november hó város zárt ajánlattal egybekötött nyil27 ik napjának delolötti 11 órája kitiizebelehalt
szül. Kóka Mária végreluijlást szenvedő elleni tik, amikor a bíróilag lefoglalt ingók, és pedig vános szóbeli árverésen a legtöbbet
— • Hutter ssálloda közkedvelt tu- 103 koroua tőkekövetelés és jár iránti végre- 5 telién, 18 darab juh, I csiknsknncza ló Ígérőnek albérletbe adja 1908 év jalajdonosa Lénk Lajos, a szálloda éttermében hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény- csikóval a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
folyó hó 21-én (csütörtök) e9te tartandó disznó szék területen levő, Zsiigöd község határán mellett, szükség esetén becsáron alul is el nuár hó 1 tői 1908. évi deczember 31-ig
feltétlenül és a további 1909. éa 1910.
torra ezúton is meghívja a közönséget.
fekvő, a Kóka József, Yaszi Albsrlné szül. fognak adatni.
— Ismeretlen holla Folyó hó 12-én Albert Rozália. Albert Anna kiskorú, Kóka
Felhivatnak mindazok, kik az elárvere- évekre feltételesen a borital és husCsikrikos és Csiktnadaras község közötti réten András, özv. Kóka Istvánné szül. (iái Juliánná zendő ingóságok vételárából a végrehajtató fogyasztási adópótlékok szedési jogait.
egy ismeretlen női hullát találtak. A törvény- és végrehajtást szenvedő Román Károlyne. követelését megelőző kielégítéshez jogot tarKikiáltási ár:
széki orvoBok felboncolták s megállapították a szül. Kóka Mária ncvéu álló csikzsögödi 785. tannk, amennyiben részükre a foglalás korábtermészetes elhalálozást.
sz. tjkvben A.+ l.rdsz. 12118. hrsz. 4 kor., A. ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
A) A borital, husfogyasztási adó
— Oyermeitógés. Oláh Mihály csikszent- f 2. rdsz. 1749. hrsz. 3 korona, 3. rilsz. 628— jegyzőköny vből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi
tamási lakós egy és féléves Teréz nevű gyer- 632. hrsz. 52 korona, 4. rdsz. 678/1. hrsz 50 jelentéseiket az árverés megkeziléseig alulirt és fogyasztási adópóilékok után 18100
meke folyó hó lH-áu, mig szülei az udvaron koroua, fi. rdsz. 675/3. hrsz. 62 korona, 7. kiküldöitnél írásban beadni, vagy pediií szóval korona.
Ugyancsak az árveréssel kapcsodolgoztak a kályhához ment és az nbban égő rdsz. 678/2. hrsz. 24 korona, 8. rdsz. 460 hrsz. bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
tűztől ruhája lángott kapott, a kis leáuyka 11 korona, 9. rdsz. 466 hrsz. 45 korona, 10. csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni. latban 1908. január 1-től 1910. deczemégési sebeiben nyomban meghalt.
rdsz. 1577. hrsz. 5 korona, 12. rdsz. 4306.
Kelt Csíkszeredán, 1907. évi november ber 3l-ig terjedő időre bérbo adatik a
hrsz. 5 korona, 13. rdsz. 3430 hrsz. 19 ko- hó 10-ik napján.
legtöbbet igőrőuek a város jogosítvárona, 14. rdsz. 865/1. hrsz. 3 korona, 15. rdsz.
Szerkesztői üzenet.
Molnár Sándor, nyát képezó belpiacz, külpiaczi helypénz4232/2.
hrsz.
6
korona,
16.
rdsz.
7042.
hrsz.
kir.
bir.
v
é
g
r
e
h
a
j
t
ó
.
As Ujtusnádon tartott tanitogyQlesrfil bekülszedési és mérlegdij szedési jogok.
dött tudósítást, mivel későn érkezett, a jövő szí- 23 korona, 17. rdsz. 7981. hrsz. 9 korona, 18,
rdsz. 1660/2. hrsz. 14 korona, 19. rdsz. 1615, 4429-907. szám.
mánkban fogjuk közölni.
Kikiáltási ár:
1617. hrsz. 70 korona, 20. rdsz. 2042/1. hrsz.
ti) a belpiacz után .
5000 kor.
5 koronn, 21. rdsz. 2543/3. hrsz. 9 korona,
Pályázati hirdetmény.
b) a külpiaci után
5000 kor.
KÖZGAZDASÁG.
22. rdsz. 7392., 7393. hrsz. 100 korona, 23.
Tusnád
községben
a
segédjegyzői
c) a mérlegdij után . . .
70 kor.
A „Harm**" Magyar Általános Váltó fialet Béra- rdsz. 8605/2. hrsz. 6 korona, 24 rdsz. 3411,
vénytárwág, Budapest, heti Jelentése a töude- 3412. hrsz. 360 korona, 25 rdsz. 1660/1. hrsz. állás lemondás folytán üresedésbe jőAz árverés napja 1907. év deczemforgalomról óa a pénaplaoróL
140 korona, 26 rdsz. 7507., "509. hrsz. 60 vén, arra ezennel pályázatot hirdetek. ber hó 1-ének délelőtt 9 órája CsíkBudapest, 1907. november 14. korona, 27. rdsz. 6223'/,— 1. hrsz. 176 koroua,
Felhívom mindazokat, kik ezen 1000
A nemzetközi pénzpiaezon beállott köny- 28. rdsz. 2337. hrsz. 5 kor., 29. rdsz. 2352 3. koronával díjazott állást elnyerni óhajt- szereda város tanácsának hivatalos helyiségébe tűzetik ki.
uyebbUlée következtében az ÖSBZJS tőzsdé- hrsz. 4 korona, 30 rdsz. 6620. hrsz. 110 koken kedvezőbb hangulat jutott felszínre ai el rona, 31. rdsz. 6931. hrsz. 210 korona, 92. ják, hogy szabályszerűen felszerelt páErről az árverezni szándékozók oly
lyázati
kérésüket
hozzám
folyó
évi
demult hét folyamán, A pénzviszonyok javulása rdsz. 2350 hrsz. ö korona, 33. rdsz. 2349.
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az
Amerikából kezd kiindulni és a viszonyoknak hrsz. 180 korona ezennel megállapított ki- czember hó 3 áig adják be. A válasz- árverésen résztvenni kívánók tartoznak
jobb megítélése következtében a speculátíó az kiáltási árban elrendelte.
tás folyó évi d e c z e m b e r h ó 4 - é n
a kikiáltási árak 10—10 százalékát kéegész vonalon kilépett tartózkodásából és az
És hogy a fentebb megjelölt ingatlanok délelőtt 0 órakor fog Tusnád község pező báuatpénzeket az árverés megerősen visszament árfolyamokat az értékeknek
házánál
megtartatni.
visszavásárlására használta fel. Ily módon a az 1008. evl januar hó 10-ik napján delkezdése előtt a városi pénztárnál készCsik Szentmárton, 1907. nov. 10. pénzben vagy óvadékképes értékpapírbudapesti értéktőzsdén az elmúlt hét folyamán eifitt e órakor Csikzsögöd község házánál
élénk forgalom keletkezett és összes vezető megtartandó nyilvános árverésen a megállapíBartalis Ágost, ban leflzetni s az erról kiállított nyugértékek iránt kereslet mutatkozott, minek kö- tott kikikiáltási áron alul is eladatni fognak.
főszolgabíró.
Árverezni szándékozók tartoznak az intát vagy elismervényt az árverezd bivetkeztében az árfolyamok javulást mutatnak
Idáig-óráig ugyan tartotta magát a bir, hogy gatlanok becsárának 10"/o-át készpénzben, vagy
zottságnak bemutatni. Az Í9, ki as öszaz angol-bank a kamatlábat újólag emelni az 1881. LX. t. cz. 42 § ában jelzett árfolyumszes albérletbe, illetve bérletbe adandó
Hirdetés.
szándékozik, azonban a felszínre került kedve mal számított és az 1881. évi november hó
jogosítványokra
ajánlatot tesz, kflteles
1-én
3333.
sz.
alatt
kelt
igazságügy-miniszteri
zóbb hangulatot ezen hírek sem tudták elnyomni,
A nagyméltóságú ID. kir. pénzügyamint hogy a sióban levó kamatlábfelemelés rendelet 8- g-ában kijelölt óvadékképes érték- minisztérium, tekintettel arra, hogy Csik- külön külön is kitüntetni azon összegeket, amelyet az egyes jogosítványokért
sem történt meg -ezideig. Kezdetben csak a papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
bankrészvények képezték kereslet tárgyát, ké- az 1881. LX. törv.-czikk 170. §-a értelmében megyében a folyó évben nagy takarmány- hajlandó adni.
BÓbb azonban az üzlet egyéb értékekre is ki- a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye hiány van, az 1907. évi október hó
A részletes feltételek a városi tateijedl Az alpesi bányarészvények a bécsi zésérGI kiállított szabályszerű elismervényt 23-án kelt 114510. számú rendelete alap
nácsnál a hivatalos órák alatt megtőzsdén való áremelkedésére a rimamurányi átszolgáltatni.
ján megengedte a zsögödi szeszgyárosvasmű részvények felé fordult az érdeklődés
Csíkszereda, 1907. évi október hó 26-án nak, hogy a nála termelendő moslékot, tekinthetők.
és ezen részvények az elmúlt hét folyamán
Csíkszereda, 1007. évi november
A csíkszeredai kir. törvényszék mint mint takarmányt a közönségnek el
mintegy 15 koronával emelkedtek. Altalános telekkönyvi
hó 15-én.
hatóság.
az a vélemény, hogy ha a pénzviszonyoknak
Dr. Ujfakni Jenő,
Geocö Béla s. k.. adhassa. E g y v e d e r (10 liter) 4ra
• • s t megindult javulása tartós marad, ugy a
fillér.
i-i
kir. törvényszéki biró. ára 8
1—2
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ü l t e t e m folyó évi o k t ó b e r h ó 1-tól
K a p u - n t o a «8. ss. a l a t t n y í l i k m e g .

KÖZPONTI T A K A R É K P É N Z T Á R
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEREDABAH
= ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON. =
A legelőnyösebb feltételek mellett nyújt kölcsönöket váltókra,
kezesek mellett és betáhlázásokra
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra, arany
és ezüst zálogtárgyakra.
Foglalkozik Idegen pénznemek
beváltásával és miiulcn bankszerű dologgal.
Takarékbetéteket ellogad betéti könyvecskére
és folyó számlára 4 1 i százalék kamatozás mellett. a 1U százalékos tókekwnatadót is az intézet fizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a legkészségesebben szolgálnak a bank kirendelt közegei
az intézet helyiségében.
A Standard életbiztosító társaság lófigynökségét is az intézet
kezeli.
Az igazgatóság.

Vau szerencsém a t. közönség b.
t u J m n á s á n i hozni, hogy B r a s s ó b a n ,
L e n s o r 26. s i á m a l a t t ideiglenesen

A M A G Y A R (SAZDÁK V Á S Á R C S A R N O K E L L Á T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E

SZÜQSMÜNELYT

BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÂRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE

n y i t o t t a m , bol kizárólag s a j á t k é s s l t m é n y ü u . : n j niH'rn-i n ö i g a l l é r o k
(ltoak) k a r m a n t y ú k (múltok), s s ö r m e ,
k r l m m e r és seGvet s a p k á k a legújabb
divat után a legolcsóbb áruk mellett
kaphatók.
t ' g v a fuvarosban, inint a külföldön szrr/i'tI laţtaszta tataim c téren
nbhun a kellemes helyzetbe juttatnak,
hogv a t' ^nii'.s/.'lih merni Ízléseknek
a Ieg|iun' osahliau és legnagy.thb lll«*pe l é g . d é s r e m e - r e n d e l é s után eledet
tu.iok tenni.
A feni említetteken kivül készítek
a legujiilih divat után mindennemű
SBÓrme, n ó i é s g y e r m e k - k a b á t o k a t ,
figarók
os p a t e t ó k a t , egyszóval e
sz.ikmálioz tartozó összes czikkekel
leggyorsabban pontos kiszolgálás és
legoiesólilp áruk mellett.
l'gysziiitéii elvállalok b e b e l e l é seket, premeaéseket, javításokat és
átalakításokat.
Náluiii vásárolt szcíriucáruk d í j mentesen tisltii tatnak.
lleeses pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

Weiszfeiler Sándor,

Pályázati hirdetmény.
Csik Szentkirály nagyközségben a
községi jegyzői állás lemondás folytán
üresedésbe jővén, felhívom mindazokat,
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy ;iz
1883. évi I. t.-cz. ti. § , illetőleg az lUoo
évi XX. t ez. 3. § áhan előirt képesítésűket, eddigi működésűket és életkorukat
igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényt!
ket hozzám folyó évi deczembi'r hó
2 áig adják be. Határidő után érkező
kérvények figyelembe nem vétetnek.
A választás folyó é v i d e c z e m -

4 . szám.

L A P O K

GÖZSY Á B P Á D G Y Ó G Y S Z E R É S Z N É L CSÍKSZEREDÁBAN.
A szövetkezet borosztálya a nagyméltóságú földmivelesiigyi miniszter támogatásával létesült és annak állandó l'eliigvelete alatt áll. A szövetkezet által szállított borok kivétel nélkiil a budapesti
m. kir. országos chemiai intszet
altal vaDnak felülvizsgálva s azok
tisztaságáért s valódiságáért a legteljesebb mértékben szavatosságot vállal a
szövetkezet.
Az ország legjobb borvidékeiről származó kitűnő minőségű zaivatos", fajborok!
Kiadás nagyban és kicsinyben Vörös
és feher borok hordókban és palaezkokban, 6a fillértől felfelé literje.
A szövetkezet szállit a boron kivül
jutányos árakon mindennemű égetett
és edeBitett szeszes italokat is, melyek szintén Gőzsy Árpádnál rendelhetők meg.
2

A j á n l j a t o v á b b á G8zsy Árpád „Fekete-sas
g y ó g y s z e r t á r a múlaboralóriuniában feldolgozott
székelyföldi g y ó g y l e r m é k e i t és a l e g ú j a b b a n
forgalomba hozott kozmetikus czikkeit, u. m . :
I b o l y a - k r é m és székely havasl-gyopárk r ó r o , nz arc» és kéz b á r s o n y o s a n p u l i i n és lóherén tartására. Hármely országosan hirdetett krémekkel kiállja a versenyt. E g y t é g e l y é i a 1 k o r .
H a r g i t a i n ö v é n y - b a j s s e s s , legkitűnőbb szer
h a j h u l l á s és hajkor|m ellen. E g y ü v e g á r a
1 k o r o n a 4 0 fillér.
S a l i c y l M e n t h o l s s á j v i s , a fogak és a s z á j
á p o l á s á r a : a fogak fehéren t a r t á s á r a párutlannuk i s m e r t egyedül álló szer. E g y ü v e g 1 k o r o n a 8 0 fillér.
Ajánlja különféle l i k ö r - e s e e n c i á i t és az ahhoz
szükséges kellékeket, melyekkel, házilag kés z í t v e . ' e g y liler kitűnő likőr alig jön 1 korona
60 fillérbe.
E g y ü v e g f e n y ó k i v o n a t 1 k o r o n a ; orvosilag csúz. köszvény, hiilés és ideghajoknál rend e l v e ; meleg kádfürdőbe öntve, kész egy kit ű n ő feuyőfürdő.
Ajánlja n ó i ÓB férfi ó v s s e r e i t , teljes diszkréczióvul, j á t á n y o s árakon.

Vidéki m e g r e n d e l é s e k a leggyorsabban lesznek esskösőlve.

\
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Pályázati hirdetmény.

Csikvármegye magánjavai kezelő
hivatalánál rendszeresített- igazgatói állás a megbízatás l-'járta s a gazdatiszli
állás nyugdíjazás l'ulytán üresedésbe jővén, ezeknek, valamint az ujonati rend
szeresitett megyei magánjavak ügyészi
állásnak folyó évi deczember havában
ber hó 3-an délelőtt 9 órakor fog tartandó általános tisztújító közgyűlésen
TELJESEN PÓTOLJA A
Csik-Szentkirály község házánál meg- választás tiijátt leendő betöltése ezéljáTEA-VAJAT
tartatni.
ból pályázatot hirdetek s felhívom mindFÖZÉSNÉL.SÜTÉSNÉL.KIRÁNJavadalmazás :
,í>: £ & S S
azokat, kik ezen állások valamelyikét
TÁSNÁL ÉS ZS%—
SZAPORÁBB
I N U C M M M M
M M I M H H I H I ^
elnyerni óhajtják. Iiogy szabályszerűen
1. 1(500 korona fizetés;
- N E M
AVASODIK
felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám
2. 200 korona lakbér;
AZ ŐSZÜLŐ
HAJNAK
KÖNNYŰ EMÉSZTHETÖSÉGEÉRT
folyó évi tleczember lió 6-ik napjának
3. 30 korona irodai átalány;
visszaadja az eredeti iljukoii szidélutáni 5 órájáig annál is inkább a:l
4. 24 korona fuvar-átalány;
llét a „Rák" Uajregenerator.
CSAK E V É D J E G Y G Y E L
5. a inagánuHinkálatokért szabály- ják be, mert a l.ésöbb érkező folyamodványokat hivatalból fogom visszautarendeletileg megállapított dijak.
Hölgyeknek és uraknak állami» hajápo- _
Csik-Szeiitmárton, 1907. november 7. sítani
lásra nélkülözhetetlen a Trifoleum Ş
I. Az igazgatói állásra, mely évi
(hajpetrol). Trifoleum, mely megszüli- *
Bartalis Ágost,
3(i00 korona fizetés, (iOO korona lakás2- 3
I«iszolp»\>iró.
teli a hajhullást és a fejbór korpásodását. 2
pénz, 1000 korona utazási átalánynyal
Illatszerek, arczkenőcsük, putle- •
ELLÁTOTT CSOMAGOT'
javadalmuztatik, pályázhatnak mindazon
»! FOGADJUNK EL'?
1155 -1907. kj sz.
rek — suly szerint — kaphatók Î
Csikmegyében illetékes és lakos székely honpolgárok, kik a jogtudományokÁrlejtési hirdetmény.
Csikszeredatan. 5
ban elméleti s gyakorlati képzettségüAlulírott községi elöljáróság u vár- ket igazolni tudják s a guzdászat, ermegyei törvényhatóságnak 415S—907. dészet és számvitel, valamint az ml- ' w v^ t|r tíí vlí w vf/ v|?
W'^'w *
ai. számú határozatával engedélyezett minisztráezió terén kellő jártassággal
csikszentmiliályi és ajnádi községi elemi bírnak.
• mm
• • • •
• • • •
népiskoláknak ő*>534 kor. (ili fillér költII. A gazdntiszti állásra, mely évi
séggel való felépítésére nyilvános s/.ó- 2000 korona fizetés, természetbeni laés zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet. kás, (»00 korona utazási és 400 korona
Az árlejtés folyó évi n o v e m b e r szolgatartási átalánynyal javadalmaztuA S t S A B I V A l t W T E i K R É M . . . £sa I i e s , 8 ® fSL
hó 28-án délelőtt 10 órakor Csik- nk, pályá hatnak mindazon Csikmegyészentmihály község házánál a községi ben illetekes és lakos székely honpolALBA ElVATiYTEmRMM &ZAPKAX í m 1 kes. - ££l.
képviselő-testület jelenlétében fog meg- gárok, kik gazdász szakképzettségét,
ALBA S1TALXÎEÎKSMM R 0 L & ¥ F Q E £sa I kes. m £11.
tartatni.
vagy legalább középiskolai végzettséhatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugonnay Vilma budapesti orvos
Felhivatnak tehát az ezen építé- get, avagy a gazdászal és erdőkezeszerint az Alba bivalyt9jkrem készítmények arc- és kézbőr finomísekre vállalkozni szándékozók, hogy a lésben, valamint a számvitelbeu kellő
tására. a s/.eplók és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
kikiáltási ár 10 százalékának megfelelő gyakorlati jártasságot tudnak igazolni.
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
bánatpénzzel, vagy óvadékképes értéktündér varázs erejevei hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
III. Az ügyészi állásra, melynek
papírokkal felszerelt Írásbeli zárt aján- javadalmát a magánjavak átadandó pe^ - - = — é s il'ju bajt kölesönöznek az arcnak.
latukat az árlejtés megkezdése előtt reiből befolyó, a vármegyei Ügyviteli
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nó
area is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
a csikszeotmihályi elöljárósághoz any- szabályzat szeriut elszámolandó és fo
készítményektől. — Az Allia bivalytejkrém készítmények nem csak
nyival inkább adják be, mivel a később lyósitandó perköltségek képezik, páharmat finomságot és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
érkezettek figyelembe uem vétetnek. lyázhatnak mindazon Csikmegyében ilszél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappsn
Az épitési tervek és költségveté- letékes és lakos székely honpolgárok,
egyforma jóhatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitünóen tapad és az arcon
fe!ismerhetetlen..2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő:
sek, valamint az árlejtési feltételek és kik ügyvédi oklevéllel birnak és gyaépitési szerződés-tervezet, a esikszeut- korló ügyvédek.
BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA
milialyi községi jegyzői irodában a hiCsikvármegye tnngánjavai igazgatóÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
vatalos órák alatt bármikor megtekint- tanácsának elnöke.
Csíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint
hetők.
Csíkszereda, 1907. évi november
F e l s e t e V i l m o s 111 a t e z e i - i a k t á r á b a n .
Csik-Szentmihály, 1907. nov. 2.
hó 6-án.
i:i- r>2

©M§OY\© /MÂRIGM

APHATO-NINDEN FŰSZER
KERESKEDÉSBEN

Fekete Vilmos ssssr;

A hatalom és ártatlanság keverékei az

Pál Dénes,
k. jegyző.

Sándor András,

2-3

Fejér Sándor

alispán, i^azg.-tanácsi eluök.
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Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskédésóben.
Nyomatott ttavnbod* József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1907
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