XIX. évfolyam.

14. szám.

Csíkszereda, 1907. április 3.

CSÍKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,

Megjelenik a lap

minden t i e r d a n

FKLKLOS 'SZKIÍKKSZTO :
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E l ö f l s e t é s i á r : Egész évTe 8 kor. (Külföldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-ért közölteinek.
Ismeretlen czégek hirdetési diia előre fizetendő.
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E g y e s lap nra 2 0 fillér.

Nyílttéri osikkek

Kézirntuk nem ailutnuk
vissza.
POLITIKAI.
KÖZGAZDASA01
ÉS TARSADALMI IIUTILAP.
flg.wéd.

),ová a lap szellemi részét illet6 minden közlemény,
yOlamtnt hirdetések és előfizetési dijak is ktildendok.

Húsvétkor.
Az egész keresztény világnak a
legnagyobb, legmagasztosabb ünnepe a
húsvét.
Minden keresztény emberben 101éled a hit; betölti lelkét, kiragadja a
munka zavarából, a közönséges hangú
latból és felemeli a magasságba, annak
zsámolyához, akitói eredetét vette.
Mi akik szinte mindnyájan a katholikus vallás ezérféle, szívet-lelket betöltő szertartásai közepette nőttünk fel,
akik örömünkben, gyászunk bau magunk
mellett láttuk és éreztük az egyház jóságos kezét: nem tuduúk kifejezni azt
az érzést, amely betölti ez Unncpgorozatou lelkeinket.
Életüuk legszebb uupjai a valláshoz fűződnek. Az első imádságtól elkezdve, amit értelmetlenül ajkunk elmotyogott, a legutolsó ünnepnapjainkig,
melyen a vallás pihenésre és lelkünk
művelésére szólított.
Jól esik lelküuknek, lia nagy llnnepeinkeu az Istenhez közeledhetünk,
ha az Ő fönséges tökéletességéről gyenge
emberi képzeletünkkel magunknak fogalmat formálhatunk és ha Előtte hódolhatunk. Mert nem balt ki belőlünk
őseink hite. Akik oly sokat áldoztak
a keresztényi erkölcsök fentartásáért,
a Hunyadi János, Kapisztrán, Szent
István és ezer meg ezer mártírunk
lelkes seregének utódai nem tagadhut
ják meg azt az erőt, mely a pogáuyság
romboló pusztításai között u huzát fentartotta.
Hiszen van az ujabb kornak is
török hordája, mely lelkünket, nemzetiségünket, magyar voltunkat támadja;
vájjon honnan vegyük az ellene való
küzdelmünkben az erőt; vájjon a ke-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA^
Levél Amerikába.
Csíkszereda, 1907. április 3.
Édes Ellen,
röviden és sietve írok, mert uti készületeimmel vagyok elfoglalva.
Elég is volt már a Kelet gyönyöreiből s
alaposan megismerve ezt a legkeletibb Keletet, nem értem a költő merészséget, siki azt
énekelte
Der Orient, der Orient
Wo ewig blau das Firmament
(las Firmament I
No itt ugyan nem láttam kék eget, de
napról-napra gyönyörködhettem a hó fergetegeitben B a mister Polizei Capitiin a helyett,
hogy a hóval borított járdák tisztántartásáról
gondoskodott volna, cikkeket irt a New-York
Heroldba.
Menekül is innen mindenki Olaszországba,
akár nyomja, akár nem nyomja nagy fejét a Bú.
Holnnp utazom én is édes Ellen
da hin, da hin
Wo die Citronen bliihn I
És onnan pár hét mulvn ami édes Wnllingford Conn városkánkba s ott repülök a te
ölelő kaijaidba.
Nagy örömet szereztél nekem édes Ellen
múltkoriban érkezett kedvesen csevegő levél-

kéddel.

Siettem is vele a jégre s nyilvánosan
felolvastam, mert itt az a szokás és pedig,
mint a felsőbb leányiskola tudós és tapasztalt

resztény erkölcsök, a vallás óriási hatásánál kapunk-e erösebb fegyvert,
vagy bármilyent is?
Nem képzelünk magasztosabb erkölcsöket, mint a keresztényeké!
í
Isteni tanok azok; nem emberti!
származtak s azért tökéletesek : vagy a
mint Cliuteubiíund, ukeresztény vallás
szellemének kutatója (eltétleu logikával
bizonyitá: a keresztény vallás tökéletes, tehát Istentől vuló.
Vagy tán u mohamedánizmus tanai
nem ürülték meg a világrengető tülök
birodalmat? Kecsegtető, csábitó almaként elvi;teiie az egynejllség keresztény tanát, megengedte a többnejüséget s ezzel elliintelte unnak a kútnak
a csiráit, melybe a római és görög birodalom óriási hatalma is belefúlt
Mózes tanai, de kivált a nyomán
kelt magyarázatok oly sajátságos, idegenszerű jellemet kölcsönzött híveinek,
mely a keresztény puritanizmussal mindig ellentétben állott s a zsidót előbb
üldözötté, majd utálttá tette uz egész
világon.
Róma és Görögország vallása bár
sajátságosan nemzeti volt, netn tudott
még se a hanyatló erkölcsüknek gátat
vetni, sőt némely szerturtásával elősegítette azt.
Buddha vallása a világ legóriásibb
népét enerválttá tette; a szabadságot
megölte. Egyedül u kereszténység s a
keresztény liittúl megihletett erkölcsök
állották ki kétezer esztendő viharát.
Megtörött rajta a népvándorlás
óriási árja; a török vandalizmus féktelen fatalizmusu, saját hívőinek átkos
cselszövénye.
A keresztény világnuk tehát a legtöbb joga van ünnepelni és nekiink

magyaroknak a legfőbb kötelességünk
ez ünnepet szívből, lélekből megülni.
Kár egyetemesek a keresztény
vallás tanai, bár minden nei.'zetet egyaránt keblére ölel, de azért nemzeti
voltunk sohasem lelt benne ellenségre,
sót támogatója volt.
postolai közül
sok jeles politikus, vitéz hai'vezető,
lelkes tudós, édes nyelvünk buzgó mestere támadt. És önmegtagadó erkölcse
teremtette a hazafiság legfenségesebb
csodáit !
Allelu|ál es zsolozsmát zengjünk
teltát a feltámadott Krisztusnak, a világ megváltójának, az eszményi lüké
letesség földi megtestesülésének.
Támadjon fel újból Krisztus eiköleseivel, magasztos tanával sziveinkben,
acélozza meg sokszor renyheségnek
indult szokásainkat
És támadjanak újból upostolok!
Akik nem az önzés bálványának, hanem
a szeretet szent dogmájának áldozzák
fel életüket. |{•misák le a rideg anja
giusság hálván)át, miként Jézus es la
nitványai lerombullák az arany borjukat
Hadd jöjjön vissza a béke, a tiszta
nemes munka korszaka.
Fel a testi és lelki nyomorgókkal
a porból. Vigyük a nép szellemét ina
ga'suhb légkörbe, erkölcsét szelídítsük,
értelmét műveljük, vágyait irányítsuk:
liogy mikor itt lesz az ellenség, a nemzetietlen anyagiasság vihara, találja
liiztus varakban, ahonnan a csábító igéket magasabb látókörében meg tudja
hirálni s nekik képes legyen ellenállani
Föl a szivekkel véreim! Zengjen
az Alleluja, a világ megváltásának
dicsó éneke!
Dr.

kortörténeti tudósaitól hallottam, Afrika északi
részéről átplántált szokás, liogy ha a család
valamely tagja sikerrel teszi le a prül'ungot,
a család másik tagja rohan a jégre — akár
korcsolyázott valaha életéhen. :ik;ir nem
s
ott boldognak boldogtalannak felolvassa a bizonyítványt.
Csicsergő levélkéd élénk hatást keltett
s a nagy többség osztotta hozzád intézett leveleimről táplált véleményedet, liogy helyesen
és elevenére tapintva ostoroztam a félszeggégeket, de természetesen azok. akik t.ilálva
érezték magukat, szellemi tökeinet ugyancsak
alacsonyra taksálták és siettek az én nézetei
met bárgyúnak nyilvánítani.
Hát hiszen ez egészen természetes ! Ma
gani sein vártam, hogy :>kik talalva fogják
érezni magukat, azok dicshimnuszokat zengjenek nekeiu.
Ellenkezőleg el voltam rá készülve, hogy
orrolni tognak s tólük t e l h e t ő l e g
kritizálják
majd az én igénytelen szellemi termékeimet.
Kisded kritikájuk hát nem lepett meg,
.sót inkább a megnyugvás écles érzését keltette
fel bennem, hogy sziiieim találók voltak s a
mit irtani, nem irtain hiába.
Sajnos azonban nemes törekvésemet nem
koronázta s<ker minden irány ban.
Sőt a iakoiuák rcudezésélicu a fényűzés
nzóta még magasabb fokra hágott s oda fejlődött. liogy egy ik helyen még a sonkát is
pariévá alakítva szolgálták fel s a sUltekhez
kenyér helyett különféle crémekkei kedveskedtek, a másik helyen pedig a csaliul jöve
dehne nem is volt elég a souper költségeinek
a fedezésére, hanem felmenő és oldalági ro-

konokhoz kellett futkosni egy
pitkült.ség után.
IVihg ujliól tapasztaltain, hogy mennél
pazarabb az ellátás, a jó barátok es jó barátnők annál r.laposaMtau leszólják a házi mis
tresst. minden valószínűség szerint azt az itteni szokást veve zsinórmértékül, liogy a bizalmas körben történteket II ik dohra ütni.
Kngein azonban méltán tőit el honleuuvi
büszkeseggel, liogy ezeken a fényes összejöveteleken az iisszes inislressek kivétel nélkül
— már énein természetesen, aki pengyózza
magát
ani'Tikni porcellán púdertól ragyognak.
Hallomásom szerint egyesek e téren is
oly pazarlast l'ejteii"k ki, hogy nemcsak a külvilág el" szállt. hanem a külvilág elé nem
szánt legintimebb részleteket is ujjnyi vastagon bepacsmagolják éiles liazám nagy kelen
döségnek örvendő szépitó szerével.
Tetőpontjára hág ez a pazarlás, ha a
misiressek elnöki vacsorán vagy táncestélyen
jelennek meg.
Az ily alkalmakkor kifejtett pazarlásnak
aztán az a szán dm is eredm énye, liogy a legfeketébb sinokkingh in megjelent táncoló misterek reggel felé valóságos molnár legényekké
vedlenek át.
Nem kevés joggal beszélhetnék újra azokról az állapotokról sem. amelyeket előző levelemben u Jukatán félszigeten uralkodó állapotokkal hoztam kapcsolatba, de elvégre is
leány vagyok én is, leány vagy te is s ha a
szabad és felvilágosodott Amerika szülöttei
vagy unk is. még sem illó hozzá ik, hogy ily
dolgokról folytassunk eszmecserét.

A magyar nyelv joga.
A magyar állam hivatalos nyelve
a magyar. Igy tuuultuk az iskolában s
igy van megírva törvénykönyveinkben.
Fájdalom mégis csak részben vagyunk magyank! Nem érzésünket értem, hanem Ausztriával közös intézményeinket s ezek között első sorban a
közös hadsereget.
Mörk Ede táborszernagy urnák nyiregyházi magatartása, mely szerint a
honvéd huszártisztek magyar nyelvű
tisztelgését neiu hallgatta ineg, ujabb
alkalom, hogy a közös hadsereg szelleme s egyúttal magyarságunk felett
elmélkedjünk.
Aki valalm a közös hadseregnél
szolgált, teljesen megismerte azt. Érzi,
tudja, liogy az egy érzés és lélek nélküli mesterséges szervezet.
Ha „Deflliruug" gal és „HabtAcht"
állással csatát lehetne nyerni, akkor nagyon beválna. De fájdalom, a civilizáció
mai haladása s uz emberi értelem és
önérzet emelkedésével nem válik be.
Egy intézmény életképességének
mi a fokmérője? Nemde az, ha a kor
követelményeihez, simulni tud, ha abba
az intézménybe, annak vezetésébe érzést s vele lelkesedést visz be.
Csatát akarunk nyerni s a lélek
művelését, a szellem ápolását elhanyagoljuk!
Csatát a .arunk nyerni s az emberi
önéivelei nem ébresztjük !
Csata! akarunk nyerni s szitkokkal
és káromlással buzdítjuk a katonát hadi
dicsőségre !
Csatát akarunk nyerni s a polgári
foglalkozást |. kicsinyeljük !

C-alái akarunk nyerni s a harcos
anyanyelvet megvetjük !
M ijil ha egyszer szabad: águnkat feláldozva férjhez iiHvyüiik mitidakellen, beszélni
fogok neked ezekről a cifra viszonyokról.
A legeredetibb a dologban s ezt leány
létemre is elmondhatom, hogy szerelmi téren
még a legidültebb dobozok — a vén skatulya
triviális szólásmódot használni tiltja ízlésem —
inuiiiloni még a legidültebb dobozok sein ismernek alkonyatot s fáradhatatlanul törtetnek
nem eszményi céljuk felé.
Kzt a sajátságos élettani jelenséget némelyek hajlandók az itteni éles levegő rovására irni.
De ez csak feltevés. Ki tudja, nem valami eddig ismeretlen bacillus okozza e ezt a
kóros állapotot? Ks ki tudná megfejteni, hol
székel ez u bacillus. Szomorú, de tény, hogy
az orvosi tudomány e részben ma is tájékozatlan.
Csődöt mond az orvosi tudomány annak az elmebeli rendellenességnek a vizsgálatában is, mi készteti itt az embereket
arra, hogy felebarátaiknak névtelen leveleket
Írjanak.
Nem azokról a névtelen levelekről beszélek, a melyeket hozzád irt levelemnek
ázsiai módon történt közzé tétele után én
knptain.
Ezek a levelek egytől egyig kedves tartalmuak voltak.
Hanem beszélek azokról a névtelen levelekről, a melyekkel másokat befeketítenek s
a melyekkel nem egyszer családi boldogságot
tépnek szét s nem egyszer a legédesebb fészket dúlják fel.
Ha nagy néha van is alapjuk ezeknek a
sötét leveleknek, még is csak barbár ázsiai
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teszi nevetség tárgyává a női követeléseket;
Csatéi- akarunk nyerői s a magyar töuöznek, hogy erősítsük a magynraá Szerény felfogásom szerint erre a viszonyok Jovenalis
éles hangú satyrákkal ostorozza
megérettek és semmi akadályát nem
ember nemzeti sajátságait s fóleg az ő got. Emeljük annak fizikai erejét és teljesen
látom, hogy Csikmegye oly állattenyészetet korának asszonyait s a középkor társadalmábüszkeségét, — nyelvét — nem vesszük szellemi nívójút.
nak
berendezkedése
is, melyen veres fonállétesítsen, mely az ország figyelmét képes
Egyesült erővel dolgozzunk a ma- lesz a marha kereskedelem terén ránk terelni; ként húzódik végig az uralkodó egyházi felfigyelembe!
ily formán a megyei javak is dúsan gyümöl- fogás : a lehető legkedvezőtlenebb helyzetbe
Csatát nyerni s esak robotoltatni gyar nemzeti állam kiépítésén!
vetette a nőt. A költőktől megénekelt .oltár
Tudjuk, hogy véderőnk még sokáig csöznének, de az egész megye gazda közön- oldalánál
nem lehet!
felmagasztalt ideál" a nő társadalmi
gére is igen jó hatással lenne s nem egy lapos
nem
lesz
magyar,
tudjuk,
ltogy
a
haza
Nem akarom részleteseu felsorolni
bugyeláris telne meg a híressé vált csiki marha helyzete tekintetében lényegileg ugyanaz, mint
fogalma
a
szó
igazi
értelmében
még
a közös hadsereg magyar része mai kiárából. Midőn ezeket iroin, nem lelkesedem az ó-kor rabszolgasága s csak a forma váltoképzésének hátrányait, hisz ma is be- sokáig nem fog hódituni a közös had utolérhetetlen utópiák után; hazánk több vi- zott. melyben különben teljesen azonos gontanú a mellett, hogy egyes vidékek egy- dolkozásaiéi! jutott kifejezésre. — Az egyházi
válna, ha esak a parádé szempontjából seregben De hisz u nemzet élete örök, déke
öntetű állattenyésztésének megteremtése mily atyák általában véve ellenségesen irnak s emnézzük. Ez a hadsereg béke idejére a sok bánat után örömnek is kell szembetűnő
vngyonosodást okozott. Ott van lékeznek meg a nőkről. Tertulliánus például
való, látványosságnak szép, de a haza jönnie!
Toluaroegye, híres teheneit az egyszerű föld- valóságos gyűlölettel tárgyalja a természet
Az elzárkózás szellemét u világos- míves emberek" istállóiból 600— 700 korona ez „alantasabb lendü lényeit", kiket .pokol
védelmére, ha még egyszer annyira
darabonkénti ár mellett egymás kezéből kap- kapujá'-nak nevez, s kiktől a világnak minden
emeljük is az ujonclétszámot, — nem ság szellemének kell felváltania.
ki. Ott vnn Moson megye; 10—lő esz- romlását származtatja. Nem is csoda a can
Jön még egy Königgructz s akkor kodják
elég erós.
tendővel ezelőtt senkinek eszébe nem jutott
szerint: .A nő nem Isten képmására teCsak a kiképzésnek voltain szemé- a it.agyar nemzeti hadsereg szükségét oda menni marha venni, ma hogy a megye jog
remtetett A férfinak nem kell arcát eltakarnia,
lyesen részese, de elég volt arra, hogy minden tényező be fogja látni.
egyöntetű célirányos munkájával a sok min- mert az ö arca Istennek képmása; azon az
Lesz még magyar hadsereg, ame- denféle taika-barkaságnak elejét vette, állat- Istennek dicsősége van. A nő azonban elfodözi
a közös katonaság életképességébe,
tenyésztése híressé vált, messze földről ván- arcát mert az nem az Isten képmása és az
egyúttal legnagyobb gyengeségébe be- lyik nemcsak vereségekre emlékszik, dorolnak
oda az állatkereskedőn, s liogy sok
de győzelemről fog beszélni!
pillanthassak.
pénzt hagynak ott. azt mondanom sem kell. ' Istennek dicsősége nélkül való."
liurthn
Balázs.
A természetjogi iskola föllépése teremt
Nem a fegyelem hiányzik belőle s
Nálunk ,nz állattenyésztésre rendkívüli a bölcsészet és társadalmi világnézetek fejnem is ennek vagyok ellensége! Hiánya természeti viszonyok, amit igazol lődésében uj korszakot. Az idők s az embezik a szellem uraim, a szellem s ezért Néhány szó a vármegyei magán- kedvezők
az a körülmény, hogy gazda közönségünk rek gondolkozásmódja megváltoztak. A nőkre
veszitünk csatát!
kizárólag az állattartásból pénzel. Ha másutt nézve azonban kedvező fordulatot ez iskola
javak kamatoztatásához.*)
nehezebb viszonyok közt kedvező eredménye- felfogásában is hiába keresnénk A „fregulitás
Csak a kényszer, a robot s nem a
Ujabban
hniigoztntni
kezdet'ek.
liogy
n
ket
értek el, miért ne lehetne ez nálunk is? feminei lexus" elvét a természetjogi iskola
felvilágosítás szelleme irányit
nagy vagyonát fordítsa hasznos íiefek- A marha ára magas. Vármegyénknek kész is fentartotta s nagyon nyomós tekintélyek,
Nem az ásó, kapa gyalázasával es megye
leiesekiv. Ehhez a dologhoz érdemlegesen legelói, kaszálói vaunak. Egyszerű havasi isszellemek nyilatkoznak hosszú egymása fegyver egyoldalú dicséretével nye Imzzasziilani a viszonyok rész'etes Minrete illók felépítéséhez kő. fa még most elég kiváló
utánban a nők emancipációja ellen
rünk csatát, haueui mindhárom eg\ fonna nélkül nehéz. Mégis a nionilo vagyok: nem könnyen kapható. Az első berendezéshez szükNem mnndhn'ni ugyan, hegy az antilatiam oly unokát, aki elődeire az osi vagyon séges néhány ezer korona szintén meg van feminisztikus álláspont teljesen rideg ós visszabecsülésével és szeretetével.'
Ügyes
szakértő
férfiak,
kik
azon
megyei
teNein számol a közös hadsereg az- n egorzese miau panaszkodott volna, mig az nyészete: irányítsák és ellenőrizzék, szintén utasító volna minden tekintetben. A mozgalom
vii^yuniiak bizonytalan kimenetelű vállajogosultságát bizonyos kisebb-nagyobb és időn
zal, hogy a földművelő nép tini alkot- o*i
való bi lekieteseert. eltekozlásaeri kön- nem hiányoznak. Állat egészségi viszonyaink ként változó kőiben még az emancipáció legják, a kiknél az oktatást azon kellene latok!.a
elén
kedvezők
mindezeknél
fogva
a
rizikó
ny ekei liullutui mindennap laiiiamiik.
kifejezettebb (JJenségei is elismerik. — Igy
kezdenie, miért kell a maradi cinz-uál
Mindeneselie jó lelt volna, ha a csikiue- kevés, mig jövedelem nagy Ígérkezik.
Boudhonnál és Schopenhauernél találjuk meg
hosszabat lépnie, mint otlliun, miért kell gvei viszonyok a nagyobb szabású befektetéNálunk az állattenyésztés alapjai oly e jelenségeket. Különösen ojahban az tapaszseket
lehetóve
teltek
volna,
azonban
kérdés,
szilárdak, liogy kár volna arra tovább nem talható. hogy a politikai jogok részben vagy
éberebbnek lennie, mint otthon
egészben való kiterjesztésével szemben legNem, hanem e helyett a második hogy vasul nélkül ezek nem ugy járlak volna e, építenünk.
mint Balánbáuya. a hükszádi üveggyár, a
Sxöke Mihály. naEyohh az ellenszenv az antifeminista íróknapon egy rossz lépés miatt a szitkok szctitiiiártoni pnpiro;iiinlom, a hely beli sajtgyár
nál, jólehet a gyakorlatban, mint látni fogjuk,
és nemzetsége minden kis részének le- slb. Az 50— 60 koronás nevelési ösztöndíjakegy ezzel ép elienkező jelenséget kell majd
A
feminizmus
gyalázása zudul rá. Harmadik nap kö- nak magam sem tllhíjdonitOk semmi jelentókonstatálnunk.
vetkezik a kinzás, a büntetés; negye- séget. de annál inkább azoknak az ösztönTulajdonkénen nem a feminizmusról, hadik nap az öuérzet megölése; ötödik díjaknak, amely valamely pály ára való teljes nem az anlifetiimisztikus áramlatokról szólok.
KÜLÖNFÉLÉK.
előkészületet
lehelévé
teszik.
Ilyenek
a
maAntifemiuisták
mindig voltak, sót az uralnap az intézmény megutilásu
gvaróvári. Selmecbányái es az állatorvosi kodó társadalmi áramlutuak igazi képviselői
-Uj rendőrkapitányok a fővárosKedvét veszített, elkeseredett em l'iÓO-liOO kor. ösztöndíjuk.
még iiapjaiukbau is mindig ezek. Nem a fe- ban. A belügyminiszter dr. Sándor László és
berrel pedig csatát nyerni nem lehet.
Mi „müveit kiváudorlok" érezzük szülő minista mozgalom terjedése, nem is ad hoc dr. Schóhert Ferenc székesfővárosi államUtálja az intézményt, utálja elöljá- vármegyénk iránt tartozó kötelességeinket, s spontán ötletből eredő vállalkozások voltak rendörségi fogalmazókat rendőrkapitányokká
róját, csordultig van a szive keserűség- ha a sors ugy intézkedett is. hogy a megye azok, melyek tt feminizmus irányzatát elitél- nevezte ki. Örömmel jegyezzük fel e híreket,
gel s a rohamuál nem győzni, hauen: határán tul kell kenyerünket megkeresnünk, ték. hanem a közfelfogásnak, a feminizmus mert mindkét kitüntetett vármegyénk szülötte.
azért nem szűnünk meg a lehetőséghez ké- által ép hevesen ostromolt közmeggyőzódés- Dr. Sándor László a szentimrei előkelő Sánelesni kíván!
pest szülőföldünk javára is dolgozni. Külön- nek a kifejezői. Csak a közelmlutig is tudni- dor család sarja. Schóbert Ferenc pedig CsikOktatással, felvilágosítással, bátorí- ben pedig a .művelt kivándorlók" nagyrésze illik,
inkább a régi időkben, a nők «Iá- Szépviz derék szülöttje, ki mint újonnan kitással kell kezdeni a kiképzést, mugya- Erdély oly vidékein lakik, ahol a különféle rendeltannál
helyzetét a természet követelményei- nevezett rendőrkapitány Boda Dezső főkapirul kell vezényelni s megértetni vele, nemzetiségek miatt ugy magyar mini székely nek. isteni jognak magyarázták. Egyébiránt tány mellé van, mint titkár heoBztva; tehát
hogy miért katona. .Megértetni, liogy szempontokból akkora szükség vnn, hogyha közismert dolog, hogy az ó és középkor tár- egyúttal a legkényesebb és legbizalmasabb
ugy is kellene o.!a telepíteni. sadalma mint vélekedett a nőkkel szemben. állást tölti he s aki lapunk szerkesztőjének
gyermekeit, feleségét, vagyonát, minde- nem volnának',
Most, hogy a vnsut kiépítésével forgalmi Az újkor felfogása csak enyhített a régi gon- vérrokona. Az uj rendőrkapitányok még fiatal
nét ami neki e földön adatott, — a ma-viszonyaink
javulnak, mindenesetre gyári be- dolkozásmód ridegségén, de lényegében az emberek, akik e szép állást kiváló tehetségyar hazát — kell védelinezuie. Az em- fektetésekre gondolhatunk.
alap szemlélési pontot illetőleg a férfi és nő- gük és rengeteg szorgalmuk által nyerték el
beri önérzetre, a nemesebb érzelmekre
Addig is azonban, amig a gyári beren- nem kii/ötli társadalmi különbség ezer meg s igy szép jövő vár még reájuk.
1
— Műkedvelő előadás. A József főkell hatni, mert csuk uz igy képezett dezkedésekre előkészítenék inagunknt, a me- ezer — bár simább — alakban, ép oly elegyei javak gyümölcsöztetésével kapcsolatban mentáris hatály iyal jut kifejezésre és pozitív herceg szanatórium egyesület ideiglenes bihadsereggel lehet csatát nyerni!
azt a kérdést vagyok bátor felvetni nem-e jogi érvényesülésre ina, mint régen.
zottsága a csiki tüdőbetegek segélyezésére
Magyar nyelvet tehát a közös had- volna jobb, ha a mai bérleti rendszer helyett
Azonban a meggyőzés kedvéért egypár 1907. április hó 7-én a Vigadó termeiben
seregnek s vele önérzetet!
a havasi birtokok házi kezelésbe vétetnének. adatot mégis fel kell említenem. A legrégibb tánccal ecykekötött műkedvelői.előadást renA Mörk Ede-féle epizódok nem a
* 1 Vuimt ko/itssul László Gyula ur ..Testvéri korra szállva vissza, láthatjuk, hogy már dez. — Belégti dij: oldal- és a három első
mi róvásuukra mennek, hanem arra ösz- :/.ó/uI- citnil r.ikkóre.
Aiistofánes vígjátékaiban mily maró gunynyal sor 2 kor. 40 till., zártszék első csoport 2 korjellemre — bátran mondhatnám jellemtelenségre — vall az ily névtelen levelek küldözgetése.
Mily ismeretlen fogalom ez a mi puritán
erkölcsű hazánkban ugy-e édes Kllen ?
Ks mennyire más nálunk az emberek állhatatosság» is!
Emlékezhetsz reá, múltkori levelemben
mily elismeréssel nyilatkoztam arról a két előkelő misterről, akik közpályájuk befejezése
után nyomdát nyitottak.
A demokrata felbuzdulás nem sokáig tartott. Hamar megunták az ipari pályát s egykettőre túladtak a nyomdán és siettek karjukról lemosni a nyomdafestéket.
Ma már a korábbi munka tisztes óráiban
a toletroára és az altimóra vad asznak jobb
ügyhöz méltó buzgósággal.
Ennélfogva múltkori elismerésemet visszavonom s jövőben' óvatosabb leszek elismerésem kifejezésében.
írod édes Ellen, hogy a rendőrség létszámát csökkentették nálunk, annyira kifogástalanok a közbiztonsági viszonyok.
Itt is spiritusba lehetne tenni a rendőröket, de nem azért, mintha a közbiztonsági viszonyok rózsásak volnának, hanem azért, mert
összes tevékenységük kimerül abban, hogy a
szó teljes értelmében bottal ütik a betörők
nyomát.
Nyomozási rendszerük annyira bohózatba
illó, hogy érdemes neked elmondanom.
A múltkoriban fényes nappal betörök jártak egy misternél.
Talpra állt az egész rendőrség s lázason
nyomoztak az összeB rendőrök.

Házról házra jártak azzal a kérdéssel:
Istállóm, nem láttak erre járni valami
betörőket?
Ily hadsereg mellett hiába való a generális rátermettsége.

Mi sem természetesebb, mint hogy nem
fog csatát nyerni, nem fog eredményt elérni
soha. —
A közbiztonság rovására vagyok Jiajlandó
felírni azt a módot is, a nn-lylyel egyes misterek szokták itt üdvözölni egymást nyilvános
éttermekben.
A múltkoriban tanúja voltam egy ilyen
különös üdvözlési módnak.
Egy csinos mister felkapja az előtte levő
sörön poharat és se szó. se beszéd hozzávágja
a azumszéd asztalnál ülő misterhez.
Ez felkapja a saját poharát és söröstől
együtt hozzávágva a másikhoz, kedélyesen
viszonozza az üdvözlést.
Erre mindkét mister telkap egy-egy széket s ugy tesznek, mintha egymásnak akarnának rohanni, de a következő pillanatban
mindketten nagy erővel földhöz csapják a székeket ugy, hogy a székeknek karja, látia kimegy a helyé.iól.
Azután lilás székeket vesznek, visszaülnek a saját asztalukhoz, hátat fordítanak egymásnak és isznak...
Érthetetlen előttem az is, mért uincs
szava a rendőrségnek aho», hogy egyes helyeken estétől reggelig foly a leghazardabb szerencsejáték s nagyon gyakori eset, mikor egyegy éjjel ezrek cserélnek gazdát s jobb sorsra
érdemes misterek kétségbeejtő gyorsasággal
rohannak a tönk felé.

ságot. nincs jogom megakadályozni, mert magánlakásba nem léphetek be?
Vegy ük sátorfánkat s menjünk innen tovább, lovábh
Ámbár most élénken sajnálom, hogy nem
vagy ok mister s nem maradhatok itt a készülő
felben levó világhírű bankettre
Olyan bankett lesz ez, a milyet, még nem
látott a világ.
Az ünnepelt nem lesz ott, mert fél, hogy
felköszönök.
Oly mérhetetlen távolságban édes hazámtól. rendkívül jól esett a múltkoriban itt látnom egy honfitársamat.
Képzeld, édes Ellen! HutTaló Bili cirkuszából elszabadult, egy műlovar két cirkuszi
méntlel, s hogy, hogy nein, ebbe a városkáim
kerültek.
Most a mUlovar a város ucáin végzi
naponként cirkuszi mutatványait s ami legérthetetlenebb — teljesen díjtalanul.
Egyik ilyen cirkuszi mutatványa, hogy
mind a két lován lovagpl egyszerre; de nem
ugy, hogy a lovak egymás mellett lennének s
a műlovar ráallana vagy ráülne mind a kettőre, bnnem egyik lovát a inásik elé fogja
s csak a hátulsóra ül.
Ilyet se láttunk még Amerikában, pedig
Amerika a cirkuszok igazi hazája.
Bizonyára nem gondolja meg a műlovar
mister, milyen tragikomkus sorsra jutna, liaegyNálunk az egyének szabadsága minde- szer orral előre reptllne.
nek felett való, de ilyet nálunk nem tUrne el
írj mielőbb édes Ellen! Leveledet Pna rendőrség.
lermóba címezd' a Grand Hotel \ iktor EmáAkár magán körben van ez a tanya, akár nuel-be.

nem, az emberiesség örök törvénye követeli,
bogy fel kell robbantani, még mielőtt a játékszenvedély áldozatai végkép letörnének.
Avagy talán törvény lenne Ázsiában,
hogy ha magán lakásban látok testvérgyilkos-

Milliószor csókol igazán szerető barátnőd
Marj.
Angolból fordította:
Iksz.

második csoport 1 kor. 60 fill, állóhely 1 kor.,
tanuló és gyermekjegy 60 fill., karzati Ülőhely
-10 fill., állóhely 20 fillér. Kezdete pont 7 órakor. — Színre keriil: I. »A mostoha." Társadalmi szinmii 3 rövid képben. Bendix F,. után
magyarította R. .1 II. .Ünnepeljünk." Élőkép
három csoportban. — Amint a műsor mutatja,
változatos és élvezetes estében lesz részünk.
Kívánatos, hogy tekintettel a nemes czélra.
minél számosabban jelenjenek meg. Áldozzunk
egy néhány filléit a tüdöbet gekért.
— Eljegyzés. G.vörpál Árpád csikdelnei
körjegyző eljegyezte Karácson Rózsika kisasszonyt Csik-Szentdomokoson.
— Kinevezés. A kereskedelem m. kir.
miniszter a csíkszeredai államépitészeti hivatal
főnökét, 1' a p D o m o k o s kir. főmérnököt a
VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába kir. műszaki tanácsossá. K ö s z e g h y L á s z 1 ó gegédméruököt pedig a IX. fizetési osztály 3-ik
fokozatába kir. mérnökké nevezte ki. Őszintén
gratulálunk.

— - A gimnázium áthelyezésének elodásasa llgy é> lesülünk, hogy a csiksomlyói
r. k. gimnázium áthelyezésének ügy<) ujabban
is akadályokba ütközik Az iskolafentartó r.
k. státus vonakodik az iskolát felszerelni s
igy az építés esetleg csak évek raultAn kezdhető meg. Nem értjük a státus magatartását,
ugy látszik azonban, hogy valakinek makacs
ellenállásán törik meg, az állam és vármegye
együttes jóigyekegete. Reméljük a vármegye
vezetőségében lesz auuyi erély, hogy ifjaink
jogos érdekének érvényt szerezzen. Nem tudjuk megérteni mért vagyunk azerd. r. k. státus igazgatótanácsának olyan mostoha gyermekei ?

— Adomány. Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Csíkszeredai fiókintézete
idei közgyűlésén a csiksomlyói róm. kath.
főgimnázium Kiránduló EgyesUlete javára 100
koronát adományozott, mely összeget nevezett
pénzintézet felkérésre mint betétet kamatoztatja.
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— Húsvét. Az idei húsvétot korún meg- jegyzői állást a rendelet éltelmében ezer ko- lebouyolitására nagymérvű kényszereladások
MBOHIVÓ.
ünnepeltük. Még se madár, Be virág, hanem ronánál kisebb fizetéssel uem lehet rend- történtek, minek következtében több czég fizemindenütt feber a táj a már zengett az Alle- szeresíteni.
téseit beszünte'ni kénytelen volt. Ezen czégek
luja. A keresztény templomokban szokásos
— Magyar Gyermektanulmányi Tar- közül csak nz egyik részéről mintegy 20000 A tölgyesi „Jelzálog H M M " résr.-taái
isteni tiszteletek ut idén sem maradtak el, külö- saság alakulása. A gyermekek megfigye- darab részvény került eladásra. Ama körül- a folyó évi március 2ö-ére összehívott,
nösen a katbolikus templomokban. A nagyhét lése és tanulmányozása végett országos egye- mény. hogy a tőzsde az emiitett deroute után de kellő számú részvényesek meg nem
utolsó napjai bau igen sokan keresték Tel a sület alakult gróf Teleki Sándor elnökiele alatt nyugalmát visszanyerte, annak tudható be,
jelenése miatt inoghiusult
szentsirt, melyet a helybeli honvéd zászlóalj Budapest székhelyei. A társnság nem uj egye- hogy nagy pénzintézeteink a tőkepénzesekkel
látott el diszórséggel. Szombaton délután a sület, hanem a volt Gyermektanulmányi Bizott- karöltve az olcsó árfolyamokat kihasználandó
feltámadás Unepét kerestük fel, mig vasárnap ság folytatása. A megalakuló közgyűlésen elóriási vásárlásokat eszközöltek, miáltal siaz ünnepélyes szent misén telt meg zsúfolásig nökké választolták gróf Teleki Sándort, elnök- került, az árfolyamokat egy további tetemes Tölgyesen, Dobribán Péterur nagy vena templom. Ezzel ugyan csak azuk elótt mon- társakká Bárczy István dr. polgármestert, Bu- hanyatlástól megmenteni Ama hírek, hogy a déglőjében folyó évi ápril" 28-án
dottuuk nagyot, akik nem ismerik a csíksze- barczi-Schwartzer Ottó dr. főrendiházi tagok berlini tőzsdén az értékek mintegy 7—S" ,-kal
redai kath. templomot. Igazán kötelessége s Naray-Szabó Sándor min. tanácsost; ügyvivő javultak, csak kedvezően befolyásolták a tózsde d. e. ÍO órától kezdödőleg tartja
volna már a csíkszeredai polgárságnak és az alelnökké Nagy László tanitóképzó-iiitézeti hangulatát, és igy az árfolyamok a szenvedett meg, melyen csakis a ineghiusult közu n. illetékes köröknek, hogy valahára egy igazgatói, a kisérleli paidológiai osztály elnö csökkenésnek nagy részét ismét visszanyerték. gyűlés tárgysorozata felett és pedig a
a város kutii. hívőinek számához méltó temp- kévé dr. Sanscburg Pál idegorvost, kiváló
Németországban különösen megnyugtató- megjelenendő részvényesek és részvélom felépítésére komoly mozgalmat indítsanak. psycsológust és az adatgyűjtő osztály elnökévé dig hatott a Deutsche Bank elnökének ama nyeik számára való tekintet nélkül fog
Ez a templom jó volt ezelőtt 100 — 150 évvel, dr. Pékár Károly fóreálisk. tanárt, jeles filo- kijelentése, hogy véleménye szerint a tózsdeérvényes határozat hozatni.
mikor a város lakossága ezeret sem tett, de zófust. A társaság a művelt társadalom minden deroute az őszes tőzsdéken a kellő mértéken
ma hely sincs, a hová imádkozni járjunk. Az rétegéből számlál tagokat, u. m. a pedagógusok tul csökkentette az árfolyamok színvonalát, és
Tárgysorozat:
még kisebb baj, hogy a templom nincs alkal- és gyógypedagógusok minden koréból, orvosok, hogy a német ipar helyzete még mindig egész1.
A
felszámoló bizottság végmas helyen ; de nagyobb ok, hogy sokan künn különösen ideg- és gyermekorvosok, hivatal- séges alapon nyugszik. Miután nálunk a harekedtek és vissza kellett térniök, mert nem nokok, földbirtokosok, kereskedők, üeyvédek nyatlások nagyrészt tulajdonképen csak a kül- számadása.
tudtak beférni. Pedig ba valamikor volt, most stb.-ek közül. Kendes önálló folyóirata április földi tőzsdék irányzatának kifolyásaképen ál2. A felmentvény megadása vagy
igazán szükséges a vallás-erkölcsi élet ápolása elejével indul meg az egyesület ügyvivő alel- lottak be, felteh"tó, hogy ezen megnyugtató megtagadás:!.
és fenntartása.
nöke szerkesztésével. A folyóirat ciine: .A kijelentés nyomán Németországban várható
3. A cég töröltetése.
— Bankett. A Nyárádszeredára távozó Gyermek" s mint ilyen a .Gyermekvédelmi jobb viszonyok ami tőzsdénket is újra nyugodt
Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1907. márVeress Árpád kir. albiró tiszteletére dr. Végli Lapok" mellékleteto lesz; kiadja az Országos mederbe fogják terelni.
Elemér kir. albiró és Ferenczy Ernő kir. al- Gyermekvédő Liga. A társaság célja, hogy a
A pénzpiacon még mindig nem állott március 28 án.
jegyző szombaton este fél 8 órakor a Kossuth gyermekek tanulmányozásának ügyét hazánk- be könnyebhUléá. és megemlítjük, hogy a
Az igazgatóság.
szálloda éttermében társas vacsorát rendeznek ban felkarolja, a gy ermektanulmányozást tudo- frauezia iiank a kamatlábat 3" u-ról 3 -l /s %-ra
Az ünnepelt biró népszerűségét mi sein bizo- mányosan mivelje s e tanulmányok eredmé- emelte lel.
T
A
N
Í
T
Ó
fanit
háznál és vidényítja jobban, mint az, hogy a rendezők által nyét főként a nemzeti nevelés számára értéA sorsj-gypiae változatlan maradt, csak K Ö T Ő
ken. kör-kötőgépen és
kibocsátott ivet az első napon nyolcvanon ír- kesítse ; az egyesek és a társadalom érdeklő- a magyar jelzáloghitelbank conversionális sors- nagy dupla kötőgépen mindenfele patent haták alá. Alapos a kilátás, hogy ez a bankett dését a gyermekek életjelenségei iránt felköltse jegy iránt mutatkozott érdeklődés, és árfo- risnyái.:'! i s az eliliez való fonalakat olcsón
arányaiban felül fogja múlni még a híres s ehren tart-a. K :en cel elérésére Budapesten lyama kh. 1° ii-kal emelkedett.
beszerzi Poilik János kötő tanító SepsiBorsai bankettet is A vacsora alatt s előre nyilvános értekezletedet tart a nagyközönség
Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamvál- szentgyörgyön. Grof Mikő Iliire utca 19. sz.
láthatólag a vacsora után is vagy 4H óráig reszvételevel ; vidéken fiókköröket alakit, lapja tozásai a következők:
Kozák Dávid sepsiszentgyörgyi zenekara játszik pedií ü-szekötó kapocs a központ és a vidék
Mnfi'. -a
Márc. 2*.
A vidéki fiókkörök a saját hatáskörük- 4"/,, iiingyiir koroiiajáni.l.'k
SMN
' O »4 <15
Van szerencséin a fogyusztó közön— 26 évea jubileum. A Csiksomlyói között,
Mn^Vdr llit.-l részv.!nv
. . . .
TSiVTn 80O-J")
ben
önállóan
működnek
a
gyermektanulmáJótékony Nőegylet folyó évi április hó ll-én nyozás ügyének előmozdítása erdekében. Szí- Mnpv. lesziiuiii olóés póitzvi.ltóimuk részv. 4117 7â .'iH7 7.i ség tudomására hozni, liogy uz ecetünnepli meg díszközgyűlés keretében áldásdus ves érdeklődésre az egvesiilet elinii i hivatala S ilirótarjiuií k"-/•• uiumv.i r<'~/vi'iiv 7i58 :"iNY.- "iO g y á r a m a t újólag berendeztem s abban
ă:tH'70 .ViiiJ.~i
működésének 25 éves jubileumát. A díszköz- Budapest. VIII.. fllói-ut Hi B. IV.jl válaszol, Kiiiuiimlnuivi vasmű rt'>szvénv
kizárólag borszeszb^l, kénsav és
gyűlést megelőzőleg d. e. 10 órakor a Nőegy- iahová
a
belépesi
nyilatkozatok
is
küldendők.
Sz.
312
-1907.
2 - 2 faszesz mentes e c e t e t gyártok.
let elhunyt tagjaiért Kassai Lajos alelnök szeut Az évi tagsági dij 4 korona, a melynek feje
Becses rendeléseiket készséggel
misét fog bemutalni a Mindenhatónak. Szent heu az egyesületi közlöny a ..Gyermekvédelmi
Faeladási hirdetmény.
teljesítem.
mise után kezdetét veszi a közgyűlés a kö- Lap- pal jár. A tagdijak dr. I'erényi József
A kúszonujfalvi közbirtokosság nevetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó, tanár címére • Budapest, VII., I)amjanich-u. öl '
Csíkszereda, 1907. március hó.
vében
alulírottak közhírré teszik, liogy
mondja Pál Gáborné elnök.M'. Az egylet 25 egyesületi
pénztárhoz
küldendők.
Özv. id Gál Andrásné,
éves története, felolvassa dr. Balló István
a n e v o e t t birtukosság tulajdonát képező
— Si<tetnémák felvetele. A siketné- _Boér patak" 'nevll erdői-észben rn. kir. 3—li
jegyző. 3. Alkalmi költemény, irta Földes Zolecetgyáros.
tán, szavalja Wéger Jánosné. A diszgyülés mák áll. ü. kecském 'ti intézetébe az l!R)7 l'.MS
után rendes közgyűlés «lesz. melyen a folyó tanévre nem- és valláskülönbség nélkül felvé földmivelésügyi miniszter urnák 9398 — A K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r
ügyeket intézik el. A jubileumi ünnepségre ez tetnek olyan 7-től 10 éves korú siketnéma 905. sz. rendeletével megadott engedély
Részveuytarsasag Csikszeredaban
uton hívjuk fel az érdeklődő közönség figyelmét. gyermekek, kiknek a siketségen kívül más testi alapján felmérés szerint 21 k. holdon
es floklatozote Bükszádon,
— Ssinelödas. A csiksomlyói iijuság vagy szellemi fogyatékosságuk nincs. Felté- található és becslés szerint mintegy a legelőnyösebb feltélelek mellett nyujt kölfolyó évi április hó G-án este 8 órakor kez- telért a legszegényebb szülők is folyamodhat- 3227 in' gömbölyű lucfenyő haszonfát csönöket váltókra, kezesek mellett és betábdódőleg a gyakorló iskola termében szini elő- nak, mert az intézet igazgatósága módját ejti és 379 ni3 lucfenyő kérget tartalmazó láz ásókra.
adást rendez. Szilire kerül Vákár P. Artúr annak, hogy a vagyontalan szülők gyermekei
Kőlc.vnt ad továbbá részvényekre, érték.Bűnösök oltalmazója" cz. színmüve. A főbb is bejussanak az intézetbe. Felhivjuk még a keszletet 13430 kor. (tizenháromezer papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. —
szerepeket a következők játszák : Balogh szülők figyelmét arra a körülményre is, hogy négyszáznyolcvun kor.) kikiáltási ár Foglalkozik idegen pénznemek beváltásával
István (Bodorai András földbirtokos). Bandi, az intézettel kapcsolatosan egy országos jel- mellett Kászon Újfalu község házánál és minden bankszerű dolgokkal
fia (Ambrus István). Péter Sándor (Bokori, legű kertészeti továbbképző iskola felállítása 100 7. évi ti/tril is hó 15-én cl e. 10
Takarékbeléteket elfogad, betéti könyvecsuradalmi erdész),Bartalis Antali Puskás,jegyző), terveztetik, amelyben intézetet végzett növen- órától kezdödőleg megtartartandó nyil- kére és folyn szamlára 4'/ s °/, kamatozás meldékek
a
kertészet
minden
ágában
és
a
szöllő-,
Wéger Kózsika (feleségei, Xántns Juliska (Marlett, a 10% os lékekamat-adót is az iutézetfizeti.
git, leányuk), Petres Berta iPerge Panna, gyümölcstenyésztésben és selyemternieléshen vános árveréseu a legtöbbet ígérőnek
Bármily bankszerű felvilágosítássá! a legA fa kikiáltási úron
czigányasszony i. Belépő-díj: körszék 1 -60 k., fognak kiképeztetnl. Bővebb felvilágositassal cl fogja udni.
készségesebben szolgálnak a bank kirendelt
alul nem fog eladatni.
zarseék 1'4Ü k\. állóhely 1 k. Előadás után a szívesen szolgál az intézet igazgatósága.
közegei az intézet helyiségében.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyr. kath. elemi leányiskola termében tánc lesz.
A „Standard-' életbiztosító társasig főA kikiáltási ár 10 százaléka bánat— Felolvaso estély. Csiksomlyóu a kö- miniszter úr az 1907 évi március hó tí-án kell
ügynökseg-i is az intézet kezeli.
vetkező felolvasó estély folyó évi április hó 12945 számú rendeletével a csikpricsketői pénz- pénzképen az árverést vezető bizott1-jAz igazgatóság.
24-én lesz. mely alkalommal felolvas, dr. Do- ügyőrségi laktanya helyreállítását 6411 kor. sághoz leteendő.
bus Ferenc Európa térfoglalása Afrikában 22 fill. összeg erejéig engedélyezte. A fentAz egy koronás bélyeggel ellátott
cimen szabad előadást tart demonstrációkkal emlitett munkák kivitelének biztosítása czél- írásbeli zárt ajánlatok szintén 10 szá- 2 5 0 6 - 9 0 7 . ai. sz.
Pál Gábor igazgató a távi ró fejlődéséről. Be- jáhól az 1907 évi április hó 20-ik napjának zalék bánaipéiuzel vagy megfelelő óvalépő dij nem lesz. Kezdete délután 4 órakor. 10 órája a csikszeiedai államépitészeti hivatal
Az érdeklődők figyelmét ez uton hívjuk fel helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny- dékképes értékpapírral látandók el és
Csík vármegye központi közigazganz érdekesnek és tanulságosnak ígérkező fel- tárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók abban kijelentendő, hogy ajánlattevő
felhívatnak, hogv a fentebbi munkálatok végre- az árverési és szerződési feltételeket tásánál elhalálozás folytán üresedésbe
olvasó eBtélyre.
jött kertészszolgai, továbbá a kászon — Meghívó. A csíkszeredai korcsolya- hajtásának elvállalására vonatkozó zárt aján- ismeri és azoknak magát aláveti
egyesület folyó évi április 8 án délután 4 óra- lataikat (az ajánlati költségvetéssel együtt' a
ulcsiki járásban nyugdíjazás _ folytán
Utöajánlatok
nem
fogadtatnak
el.
kor a Kossutn-szálloilában gyűlést tart. Tárgy kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivaüresedésbe
jött hivatalszolgai állasokra
Keltételek és becslési adatok az
talhoz annyival inkább igyekezzenek beadni,
pénztári számadás előterjesztése.
ezennel pályázatot hirdetek.
Meghívó. A csikcsatószegi ifjúság 1907. mivel a későbben érkezettek figyelembe nem elöljáróságnál tiiegtckintlietők.
^ F e l h í v o m mindazokat, kik ezen álévi április hó G-án az iskola tantermében, az fognak vétetni. Az ajánlathoz az általános felKászon-Ujfalu, 1907. március 20-án.
lások valamelyikét elnyerni óhajtják,
olvasókör javára szini előadással egybekötött tételekben előirt, az engedélyezett költségiiszS/tiniszló
Kálmán,
Dnrvus
Ignácz,
hogy képzettségüket és eddigi szolgazártkörű táncestélyt rendez. Belépti dij: sze- Bzeg (illetve az ajánlati költségvetés végösszege
kfizséiri jegyző.
községi biró.
mélyjegy 1 korona, családjegy 2 korona 40 5%-ának megfelelő bánntpénz (vagy a bánatlatukat igazoló okmányokkal felszerelt
pénznek
az
állampénztárnál
(adóhivatalok,
vámfillér. Kezdete este 7 órakor. — Színre kerül:
írásbeli kérvényüket hozzám az 1907.
hivatalok,
sóhivntalok
Bth.)
történt
letételét
.A gyimesi vadvirág", eredeti népszínmű háév május 1-éig annál is inkább adjak
igazoló pénztári nyugta) csatolandó A szóban
rom felvonásban.
be, mert a később beérkező kérvénye— Halálozás. Finta lmréué szül. Frenk forgó munkálntra vonatkozó műszaki miivelet
ket nem fogom figyelembe venni.
Józéfa, Finta Imre gyóborszéki ny. postames- és részletes feltételek a nevezett iu. kir. államter neje, életének 73-ik. boldog házasságának épitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban
A kertészszolga állás javadalmazása
öO-ik évében mult hó 23-án délután fél 7 óra- naponkint megtekinthetők.
(>(10 korona fizetés, 180 korona lakbér,
kor rövid szenvedés után elhunyt.
(i() korona nihaátalány, ezenkívül ter- Színészet Csikszepvizen. Fehér
KÖZGAZDASÁG.
mészetbeni lakás és a gondozásra bíKároly színigazgató ujonann szervezett társu- A -Hermes* Magyar Általános Váltó
zott parkok nem igényelt terményei.
latával húsvét vasáruabján kezdette meg elő- üzlet Renzveny társiság. Budapest, heti
adásainak sorozatát telt ház elótt Martos F. Jelentése a tőzsdeforglomrol és a pénz
Kzeu állásra pályázók kötelesek
Gül baba c. 3 felvonásos operettjével Rétfőn,
a kertészeti teendőkben való jártassápiaorol.
április 1-én Flórika szerelme 4 felvonásos
gukat is igazolni.
Budapest, 1907 înârczius .'ti.
népszínmű, kedden pedig a Koldus gróf León
A lefolyt hét hosszú idő óta a Budapesti tózs
A hivatalszolgai állás javadalin tViktor 3 felvonásos operettje került színre
szintén telt ház előtt. A hét műsora: Szerdán dének legmozgalmasabb hete volt; a közönség
zása 600 korom H/.etés, 160 koroua
Lili. csütöitökön a Cigánybáró, pénteken A abbeli félelmében, bogy az utolsó jelentésünklakbér és 60 korona ruhaátaláiiy.
koalíció és szombaton a Víg özvegy c. operett ben már szóvá tett rendkívüli amerikai pénz
Csik-Szereda, 1907. évi március
kerül előadásra.
ügyi bonyodalmak inog fognak ujulni, értékFejér Sándor,
— Uj segédjegysöi állások sserve- papírjain túladni sietett, minek következtében KflhAgts, rekedtsig és hurut ellen nlnc* jobo a hó 20-án.
3
alispán.
zese. A törvényhatóságokhoz rendelet érke uz összes értékpapíroknál két nap alatt igen
zett le a belügyminisztertől, amelyben felszó- tetemes árhanyatlas állott be. Így pld. a ma- Réthy-fele pemetefű cukorkánál
ooooooooooooooooooooooooo
lítja a törvényhatóságokat, hogy puhatolja ki, gyar hitel részvény 20 koronával, a rimamúVásárlásnál aionban vígyátiunk
hogy hajlandók-e a kétezer lélekszámnál né ranyi vasmű részvény 15 koronával ment vissza,
é*
határozottan
RÉTHV
falét
kérjünk,
síivel
pesebb körjegyzői csoportok segédjegyzói ál- a 4°/,-os magyar koronajáradék pedig több
sok iissiontalan utaoiata van.
lás rendszeresíteni. Ki»ánnak-e erre a célra mint l'/o-kal hanyatlott. A pénteki és a szomolcsó árban.
állami segítséget és milyen összeggel járulnak bati napon óriási eladások történtek, és min- ii-o
1 dobos 60 fillér.
hozzá a költségekhez. A képviselőtestületek- tegy 60.000 darab részvény került forgalomba. Csak Réthy-félét fogadjunk el 1 Hol? Megtudható e lapkiadó-hivatalban.
nek szem előtt kell tartaniok, hogy segéd- A függőben levő igen tetemes engagementeok
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

utolsó közgyűlését

Pályázati hirdetmény.

Eladó cp rep caioüinjn zongora

C S I K I

Április 3.

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

Agrár Takarékpénztár r, t, csíkszeredai fiókiptézete,

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE^

JdiiloflfcMcttaOket nyujt 300 koronától kezdödőleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében 10-tól (15 évig terjedő időre
1
4 ;,»;, alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a Itggyorsshbsn folyósít.
Leazisritol hat hónapig terjedó váltókat legolcsobb kamat melleti.
Takarékbetéteket naptól-napig 4%-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélklll fizeti vissza.

U j persely-betét rendszer.

=

Előleget sd értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyfeláalal hitelt nyujt elfogadó biztosítékra.

Betét állomáuy
Értékpapír készlet
Tartalékalap
Alaptőke .

=

4

Heglakarlloll

ICkék

BAN.

egy millió korona.
350 000 korona.
85.000 korona.
200.000 korona.
bizlo»

elhelyezne.

Kölcsönöket nyujt váltókra, hosszú lejáratú kü'elezvónyekre, tisztán
5
. os féléves kamatfizetés mellett is, alapkamat, mellékes kamat,
kezelési- és egyéb költség tclszáinitása nélkül.
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fel költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyujt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
VáBárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

elad a legméltányosabb áron

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

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

Outálprmet fóelárositó helye.

Szelvény beváltás.

ALAPÍTTATOTT 1883

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN

vásárol és

Foglalkozik a bank- és pészváKÓ fiilet minden ágával, u

14. szám.

L A P O K

Utalványok és hitellevelei^ bel- és külföldre.
i
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet

képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trles'tl általános biztosító társaságot" és eszközöl tUzz-, liveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

Bevált idegen pénzeket.
Folyósz mla hitelt nyujt.

oo

Elvallal megbizásokat es pénzbeszedéseket a helybeli piacra

Képkeretek

nagy

!

Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától

választéka!

nvitvn vannak.
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A nagy közönség szíves figyelmét felhívom nagyválaszléku képkereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

É6ÉSZ

ÉPÜLETEKNEK

ÜVEGEZÉSÉT,

ps
p

bármily fajta és nagyságú Üvegeikkel. — Tehát ne mulassza el senki
megteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebbné! szebb és minden K É P K E R E T E K E T "'i''!"11 i , z t másutt eligényeket kielégítő
—
:—- kiszitttetiié. amit olcsón és gyors in állitok elő. — Továbbá ajánlom kUkUllömenti boraimat és

m
o
D
<rf
O

likőreimet, a legfinomabb teát es tearumot, amiket szintén szolid
árak mellett bocsátok forgalomba kimérésemből.

m

—-

Teljes tisztelettel:

ti

•_

özv. KARDA LAJOSNÉ.

i-26
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Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három' koronát kell fizetni a passa-portuért.

Olcsó és p o n t o s

kiszolgálás!

SÖL6IJ5SSEK
a h a j m o s á s á h o z csak is egyedül a

PETROL-SZAPPAN
ajánlatos. Ára 1 korona.

Hajhullás esetén Petrol-hajszesz.
Egy üveg ára 2 korona.
Legjobb fogápoló Q T A M A T I N
és szépitöszer a D 1 V D I A I I W »
Fogfájásnál fájdalomcsilapitó uinerekui
fogeseppek; ára 80 fillér. — Mindennemű liajfestők és szappanok kapliutők

Fekete Vilmos illatszertárában
»-

CS1K-SZKKEDÁBAN.

=t Értesítés,

KALMARESENGEL
MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (2:I-.M;I
=
BUDAPEST, V., LIPÓT KÖRÚT 18.
Ajánlja uxv cséplőgép, mint malomÜBemre
legegvszeriilil» benzinmotorját, benainlokonio- L blljoit, vulniiiiiit ••Ivógásmotorjait, melyek V.
Lipót körút 18. búraiikor Ü7.finben megtekint liet-tk.

V.TSZOD

létező njiloaság!

tr

BŐRKERESKEDÉST
nyitottam. — Fótörekvésem
igen tisztelt vevőimet jó és
pontos kiszolgálásban részesíteni.
r—

Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre

IIIMtMI
kerestetik Csikszenlimr« kiizaéghen. egy
ii .1 é g 1 ő 1.«. — Bővebb
ad e lap kiadóhivatala.

különlegességek. — Késs fehernemüek

Pototssky

O
'S
Kzen motorok egyenletes járásunk és bámulatos
egyszerű szerkezetük folytán bármely legjnrat la.
uubb ember altul is azonnal könnveu kezelhetők.

Van szerencsém a helyi és vidéki közönség tudomására adni hogy Csíkszeredában,
a Bájer Ferenc ur házába i Rákóczi-utcai

r.sikszeredn város és vidéke mélyen lisztéit közö isé^-étiek
É R T E S Í T É S . ludnnnWtra l.ozom. hogy a főtéren levő el6Ö r&Dgu borbély
fodrnas-ÜBletemet ujonan berendeztem, aliol Uíryanls főképen a tisztaságra IUM-V
Nttlyt Irktelek. Az Ü/.letl levő összes e*zkü/.ök Iliiiulfli egVes vendég Utáll és használat elolt is fertőtlenítve lesznek, Továbbá min<]i-n e^ves előfizetőn k egv fiók áll
rendelkezésére, liol mi i<l >• ttk) el/árva t art I int saját lesüt. luikefét, bajuszkütőt stb.
Raktáron tartok: miudenléle pipire és illatszereket. tvukszeuiirtót, hajs/es/.t korpa
i.Ain.r. szerezhetők be.
ős Int.hullás ellen. Stb.
S mindezek legolcsóbb á-haui csakis nálam

női é s

fé rfi

(1 i v C\t

M á rto n

i ' i z l e t e . C s i U s s z e r e d Í"\ b n n •

Van szerencsém u nagyérdemii közönség becses tudomására adui. Iiogv a
tnvaszi és nyári idényre személyesen tett bevásárlásom által uzon előnyös helyzetben voltain, hogy az idénv legfőbb újdonságait szép választékban sikerült beszereznem. Különösen női ruhakelmék. ebhez való diszek. cOYtiiin-szövetck. hozzá
ungol selyem és szövet-lduzok. vul.unint blnz-selynieket tartok na^y válaszébbnn.
Mosó kelmékben, mint anţ;o( és selyem zepfiirek, iiuiistok és voálok : főkép*
peu pyapjn deléneket tartok na-ry mennyiséi;ben.
Uendkivüli nagy választék : női disz- íantasi és egvszerii kalapkülönlegessépekben, gyás/.kalupok, sj>oil-snpkák és leúnyku bélié-kalapokban ngv napernvők
és n|>ró pipere cikkekben, mint uőt nyakkendő, gallér, szalagok, kesztyűk, hurisuyák
és fátyol ujdonságokbiin.
Selyem, kloth. és lűsztei alsószoknyák, igen szép kivitelben kaphatók.
Különlegességek női í"ltfItőkbiv, tnft-. selyem és csipke-, rövid spemer
kabátokbmi, s/.ines vállcalléiok. gyerek kabátok és ruhákban.
# Szőnyegek, függönyök, valódi szepességi damaszt áruk, paplanok : — kézi
inuukák és hozzávalók HMgy mennyiségben vannak raktáron.
Nagy választék íérli kalapokban, gyapjúszövet-felöltő, kész ruha. nvukkcudő
esőernyő és czipőkben, liu mosó és gyapjú öltönyökben
Midőn összes árui in beszerzésénél fősúlyt a hazai gyárlméuyokra fektettem
tisztelettel kérem a nagyérdemű közönség szircs táinogutását és pártfogását.
Teljes tisztelettel

KÍVHIÓ tisztelettel

Tizenegy család méh

BALOGH GÉZA

jutányos áron eladó.

borkereskedő.

3-3

Pototzky Márton.
Pontos kiszolgálás. — Szolid árak.

Hol? — megmondja a kiadóhivatal.

Hossznrovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható
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I r > < a ! Kapu-utea 15.
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Iroda : Kapu.alea
Nyonatolt bwoboda Jóxsef kAnyvoyomdájábui, CaUuzeredabui, 1907

15.

