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is többet tett, mint a letűnt századok
Parallel Európának a kivándorlást nehe- a körülményből, hogy a kivándorlók szi- eddig
és nem érdemes összes főbírói és polgetén, Ellis lsland nevű vesztegzárban ez érdemes
zítő
intézkedéseivel,
Amerika
is
hasonló
gármesterei.
Ezért: dicsőség nevére és — ugy
Mi voltunk azok, akik ismételten sür- és komoly intézkedéseket tesz a beván- idő szerint háromezer olyan kivándorló 60 70 év inulva
áldás emlékére.
gettük a kivándorlási törvény sürgős életbe- dorlás ineggátlására. Ugy tetszik nekünk, várja sorsát, akiket a szigorú bevándorAzonban, tekintetes polgármester ur, a közléptét, mert azt tartottuk, amit a belügy- hogy Amerika ide-oda hasonlít egy olvan lási biztos nem engedeti partra szállani, — egészség ügye városunkban még mindig mosminiszter a most kiadott életbeléptetési budapesti villanyos kocsihoz, melyre a megállapítható, hogy a kivándorlásra vo- toha gyermek. Nem azért, mintha hivatott s
rendeletben mond, hogy a .nemzeti-, kalauz leakasztani készül a .megteli" táblát. natkozó hirdetett szigorúságnak a fele se ahoz értő tudós orvosai elegendően nem volgazdasági-, jogi- és erkölcsi szempontok Hogy ez igy van idézzük az amerikai tréfa: Amerika paliativ intézkedésekkel nának, sem nem azért, mintha az egészség
iránti érzék az intézőkben és a polgárságban '
elengedhetetlen kötelességükké tették,hogy .Szabadság" cimü lap feltűnő helyen kö- korlátozza a kivándorlást mindaddig, mig egyaránt
nem volna meg, hanem egyszerűen
a kivándorlásra az eddiginél szigorúbb zölt következő sorait: Már több izben a senálns előtt levő törvényjavaslat az azon téves hitből és rossz szokásból, mely az
rendelet léptessünk életbe". Éppen azért hirül hoztuk, hogy amióla Williams az ur Amerikában követelt nagyobb biztosítéki élet föfő tényezőjének csak a gyomor egészörülünk annak, hogy a kivándorlási tör- Ellis lsland szigetén, a kivándorlók iránt alap és a 12 dolláros fejadó behozásával ségét tekinti s minden egyebet figyelmen kívül hagy. Jó hus, tej, vaj, zöldség, jó kenyér,
vény folyó évi szeptember hó elsején nincsenek
és ha azok nem amúgy is lehetetlenné leszi a kivándor- jó bor, jó sör annyi van városunkban, hogy
éleibe lép. Az életbeléptetési rendelet most felelnek megelnézéssel
lást.
Mondanunk
sem
kell,
hogy
a
munkamás két városnak is jutna belőle. Az ahoz éra törvény követelményeinek,
érkezeit le városunk elöljáróságához és visszaküldik őket
adók érdekeinek ezek a rendelkezések tők árgus szemekkel és vas kézzel őrködnek
régi hazájukba.
hat fejezetből áll. Legfontosabb része a
nem
letszetősek
:
az
amerikai
szén-,
petróazon, liogy élelmi cikkeink jók, tiszták, frissek
Sohasem figyelmeztettük honfitársain- leum-, hus- és egyéb királyok akik az és kifogástalanok legyenek. De a levegő jósárendeletnek az ötödik fejezet, mely azt
kat
komolyabban, mint figyelmeztetjük olcsó munkabérek következtében szerezték gára, annak tisztaságára, használhatóságira, éla fontos társadalmi szervet ismerteti, amely
kórmenlesitésére, éppenséggel
kihatva lesz társadalmi uton hazánk leg most, hogy a lehető legjobban megfon- milliárdjaikat, nem fognak szívesen bele- vezhetőségére,
sem gondol. Innen van aztán, hogy Csíkvérzőbb sebét, a kivándorlást enyhíteni, tolják, mielőtt útra kelnek a Egyesült egyezni abba, hogy a senátus a törvényt senki
szereda város levegője, hogy ugy mondjuk,
tiz a társadalmi szerv a kivándorlási tanács, Államokba. Szól pedig ezen figyelmezte- meghozza. Ám súlyos gazdasági okok és olyan dögletes, milyenhez hasonlót az ország
amely megalakul központilag és a vidé- tésünk nemcsak azoknak, kik önként, sa- az erős közvélemény kiküzdi ezt bizonnyal egyetlen városában sem lehet találni. Azzá teszi első sorban és főképpen az a rettenetes
ken is s mindenütt a helyzethez illő, a ját akaratukból indulnak el hazulról, ha- a milliárdosok ellenére.
nagy por, mely mint egy piszkos szemfedő
kérdés egész egyeteméi átölelő programmot nem azoknak is, kik az Egyesüli ÁllaNe várjuk azonban összetett kezekkel borul a városra, ugy annyira, hogy miatta utállapit meg, a helyi körülmények szerint, mokban élve, vagy itt megtelepedve, hozzávagy lakásban már-már alig van marahogy mit tesz megmentésünkre Amerika, cán
amely a ránk zúdult uj szociális veszc tartozóikat hozatják ii.
dásunk.
hanem
érző
szívvel
és
szeretettel
maga
a
Bármilyen
testi
fogyatkozással
bírjon
delmet talán elháríthatja rólunk, azt a veEgyetlen utvonalunkon bonyolodik le a
szedelmet, amelyet görnyedve érez gazdag valaki, ha pld. vak, sánta, béna, pupds, — társadalom induljon munkára, hogy honfi- vasúthoz
való közlekedés, ezen szállítják az
és szegény: a nemzeti vérveszteség kö- szenvedjen sérvben vagy valamely más társainkat itthon társuk nemzetünk erő- építkezések roppant nagy anyagát, ezen hordvetkéztében beálló gazdasági termelés drága betegségben — a bevándorlási halóság sítésére.
ják a szénát, a fát. Itt járnak legelőre a csorkéretlenül visszaküldi. De kizárja és visszadák s estenden ezen jár haza valamennyi. Mi
elviselhetetlen voltát.
is ezen az uton járunk templomba, fürdőre,
küldi azon esetben is, ha nincsen anyaVárosunk közegészségügye. temetésre
s ha pormentes levegőért a NagyAzt hisszük azonban, hogy a ható- giakkal kellőleg ellátva. Példa erre kél
Az alábbi v.'irosunk polgármesteréhez inté- erdőre akarunk menekülni, csakis ezen az útságnak a kivándorlás enyhítésére irányuló erős, fiatal, munkabíró honfitársunk, kikjuthatunk oda. Itt tartják a piacot, itt
munkáját csak az esetben kísérheti teljes ről legutóbbi lapunkban említést tettünk zeti közérdekű levelet vettilk, melynek kész- vonalon
mennek az állatvásárra ; emberek, állatok, szesiker, ha a társadalom nagy érdeklődés- és kikel a hatóság a szükséges tovább sédjei adunk helyet:
kerek szennye ezen az utcán rakodik le. A
Tekintetes polgármester ur!
sel fog az uj feladathoz járulni és sike- utazási költség hiányában kizárt.
főutcán, a Kossuth Lajos-utcán.
rére széles körben közrcmunkálkodui.
Csikszereda város a fejlődés iilján olyan
Nincs a napnak egyetlen órája, melyben
Egyébként mi már hetek óta utalunk
Abban a jóleső hitben vagyunk, hogy ez ekénl megváltozott viszonyokra és az rohamosan halad, liogy a szemlélőt valósággal nem hogy tiszta, de bárcsak kevésbbé pontos
bámulatba
ejti.
N'égyszáv
éves
múltja
hosszú
levegőhöz
is juthatnánk. Pedig, hogy mást ne
éppen a társadalomnak a munka vona- ezzel kapcsolatos, mindinkább siiriiliben ideje alalt nem haladt akkorái, mint az utóbbi
a nemzetölő tudóvész bacilusai első
lába való állítása, — ha ugyan a társa- előforduló deportálosokra. Azok tehát, három-négy év alall. Hogy többet ne említ- említsünk,
a levegő poiával jutnak szervezetünkbe.
dalom kellő módon felismeri azt a szinte kik jóindulatú tanácsunkat nem szivelik sünk, az előtt sárlészek voll, teljes tele sötét- sorban
Az utca porával, miből városunknak annyi
hazamentő célt, amely munkára hivja, — meg és könnyelműen ulr.i kelve, ideér- séggel és — kocsinacégérrel. Mo»l kellően vi- kijut, hogy egy-két évtized után nevét Csíkl.ígilotl
ulakon,
aszlaltos
járdán
mehet
végig
íégit majd megorvosolni a nemzeti v - kezésiik alkalmával bajoknak és kellemetszeredáról Csikhektikára méltán átváltoztathatja.
a gyalogszeres a nélkül, hogy a házakból ki- Mert családokat tudunk, melyeknek semmiszedelmet.
lenségeknek vannak kitéve, ön aguknak áramló
bor és pálinkabüz leverné a lábáról.
féle ágazatában a tudóvész nem fordult elő s
Egy dolog mindenesetre vigasztaló. tulajdonítsák az ily károj következnie
A város rendezése, vagyonosodása, csator- mig falun laktak, minden tagja a családnak
Amerika tiltó lábiákat állit föl oda azokra nyeket.
názása, világítása slb. slb. mind a polgármes- csak ugy duzzadt az egészségtől. Beköltözvén
Ebből a kis szemelvényből és abból ter ur nevéhez fűződik, ki a közérdekében már Csíkszeredába, pár év alatt a népes családból
a helyekre, ahonnan a közönség állandó.

Az uj kivándorlási törvény.

Mi pedig, Ó Istenem, mennyi zugolódós,
mok és utak kanyargós lejtőin szent imák közölt alászállotlalok. Vezetett, üzöll, ide hajtott mennyi kétségbeesés, mennyi káromlás közölt
viseljük
ezt az életet: mint rab a láncot. Kistiteket egy forró gerjedelein, egy epedő szomjúság a kegyelmek csodatevő kulforrásához, hitűek vagyunk a csapásokban. Gyöngék az
l e a i i l
erkölcsben. Elégedetlenek a sorsunkban. A csaMáriához.
A levelembe ide zárok, édes,
Te üzented c szót, lánykám...
Egész szivet, egész lelket hoztatok maga- ládoknak jámbor és szófogadó gyermekei ninEgy kicsiny, félig heivadt violát,
Tc üzented a természet ajkán,
tokkal, hogy a bennük égő hitel, azt a Máriá- csenek. Széthúzás, meghasonlás, hiu versengés,
Reá bízom, hogy ő mondja el neked
Hogy szived másért... nem értem dobog,
hoz való ragaszkodást a pünkösdi Szentlélek mindenütt leselkedő irigység. Istent és tekinA szivem, lelkem fájó panaszát.
S kebleden inás.... nem én leszek boldog... ihletével megerősítsétek s midőn visszatértek télyt nem ismerő törekvések sorvasztják a tárllyiiryy
Imre.
Mondja el ó, hogy ugy vágyom utánad
mindennapi munkáitokhoz, a hitel cselekedetté, sadalmat. Oly gyöngeség szállotta meg taga gerjedelmet tetté változtassátok, több erővel, jainkat, az áldozatkészség ugy elhagyta lelAzt hiszem néha; nem bírom Tovább.
Az élet.
több vigasztalással, több kitartással járjátok az künket, hogy az őseinktől kapóit legszentebb
A tc neved az esti imádságom
örökségeket, iskoláinkat és templomainkat sem
élet Kálváriáját.
És olykor, átsirom az éjszakát...
Megyek, megyek rozoga szekéren,
Ezt kívánja tőletek az anyaszentegyház s tudjuk Istenhez és katholikus nagy nevünkhöz
Egy deszkaszál nyomorú ülésem.
És kérdezem a néma éjszakától:
maga az élet; ezt kívánja a Boldogságos Szűz méltóan fenntartani.
A falut egyre lesem...
Mért: — ha az enyém már ugy sem lehetsz,
Mária, hogy ma, midőn 10 millió kath. testMi ennek a legfőbb oka, megmondom.
Jaj I Mert ráz keservesen.
Mért fűzte Isten, annyi ezer szállal,
véreink velünk együtt térdelnek az oltár elölt,
Keresztény őseink munkáján az Isten áldása
Az én szivemhez, a te szivedet ?
Vén szekéren foszladó rongy ernyő;
a hit és ragaszkodás ne pillanatnyi fellángolás, nyugodott. Karjaikban a természetes erőt kiegéNem is érzem, ha napláng ide lő.
ne megszokott mohamedán zarándoklás, ne hiu szítette. felemelte, megarélozta a természetfeletti
Miért lett egygyé akkor a mi lelkOnk ?
Az eget néha látom...
tényelgés legyen, hanem termékeny mustármag, erő, szivükben az élet szenvedéseit megenyhítette
Mién lelt közös minden gondolat ?
Valami sejtés, álom.
világosság és az élet sava, hogy az egykor s vigasztalta az isteni kegyelem, a malaszt, meHogy tudod te, amit én ki sem mondtam,
szenteket
és hatalmas boltiveket termő hit lyet a szentségek, főképpen az Oltáriszentség
Már nem hevít a lány, a csók, a méz...
S én értelek, ha néma is maradsz . . .
és erkölcsi, testi és lelki szükségeitek, gyakori és méltó vételéből szívtak magukba.
Csak gunnyasztok én, rokkant gyászvitéz. anyagi
nyomorotok és küzdelmeitek közé beleillesztve, ,. Krisztusi cselekedeteket müveitek" — mondja
Szegény kis virág oly ijedten néz rám,
S a falut egyre lesem....
igája az ember vigasztalására és üdvösségére 1egy jeles író — , literi Krisztus vére csorgott
Hogy rábízok ily nehezet, sokat,
Jaj I Meri ráz keservesen.
Prokul.
hirdetett evangélium szellemétől vezetve és ereikben s piroslott orcáikon-. Hogy AraAyszáju
Ne szóljon semmit, csak csókold le róla
megédesítve, boldogulást hozzon tiniagatoknak, szent Jánossal szóljak: mi>U tűzokádó oroszAz én ezernyi forró csókomat
Névtelen.
r
Mit kell tennünk?*)
az egyénnek és a társadalomnak.
lánok jöttek el az Ur asztalától- vagyis oroszlán
.4 csiksomlyói pünkösdi burait alkalmával litOÍI. Nyomor,
ét i
erővel küzdöttek az életben, oroszlán erővel
szenvedés,
küzdelem
a
kenyérért
Mit mond a természet?
nu'tjii9 hó HO-án elmondotta dr Kászonyi Alajos
mindig volt, van és lesz a földön. Arcunk ve- cselekedtek és alkottak, oroszlán természettel
Susognak a lombok halkan, némán...
csiknagyboldugasszonyi plébános.
a lest és lélek betegsége, a köny és védték erkölcseiket, alkotásaikat, jogaikat, hitHallgatom dalukat busán,... mélán...
Tisztelettel köszöntöm az összesereglett szé rejtéke,
fájdalom el perel hetetlen örökségünk, ellörülhe- sorsosaikat.
Fájón tör fel keblemből egy sóhaj,
kely nemzetet. Be fenséges látvány, itt szem- tetlen
osztályrészünk.
Mi pedig az utolsó századokban mindjobHaj.... e susogásban nagy titok van!
lélni egy szabad nemzetet Magyarország NagyA történelem lapjait forgatva, csodálkozás- ban nyerserőinkre támaszkodtunk, a természetasszonyának trónusánál, a bűnösök és szenCsicsereg a madár a zöld ágon:
sal olvasom és látom, hogy csak alig pár év- felettit, az isteni erőt mellőztük, felejtettük, elvedők vigasztalóiának kegyteljes lábainál I
Örömdalát énekli vidámon...
ezelőtt a kereszténység mily hősie- hanyagoltuk. Látszólagos sikereinktől és vívLángra csapott e napon lelketekben egy századdal
Dala bár olyan édesei hangzik...
tudta elviselni az élet keresztjét, a kenyér mányainktól elkapatva, a szentségekben rejlő,
szikra: az ösi hit szent lelkesedése. És elhagyva sen
E dallam is szivembe nyilalik.
küzdelemben mily szentül őrizte családját, pél- mérhetetlenül felhalmozott erőket lekicsinyelházaitokat, feledve mezőiteket, hol küzdelem- dás renddel osztotta be társadalmi életét, védte tok, a földi szenvedések ezen egyetlen radiMosolygón tekint a nap reám;
mel keresitek a mindennapi kenyeret, a hal hazáját és egyházát, szenteket szült, az erkölcs-] kálisan gyógyító forrásaitól eltávoztunk, azokSugár özönben úszik az arcám...
Mosolyra még sem rezdol ajakam:
*) E reodklvOt tartalmai benédre felhívjak ol- nek és tudománynak roskadozást nem ismerő ból elegendőt sebeinkre nem merítettünk. Revállain fenséges csarnokokatésgóth iveketemelt.! pülünk tehát a kultura, a népjogok és ezernyi
Ott... bent a szívben fájdalom hona van.
vasóink figyelmét. (Surk.)

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA.

Zugó patak, vándor felhő s minden...
Mi csak létezik a mindenségbeu...
Üzenetet hoznak... titkos szavakban
S cz üzenetben halál szava van.
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A választmány jelentését a Szövetség 1908/9. ' mégis azt mondhatjuk, hogy aránylag kevés a
hírmondó sem maradt. Hivatalnokokat, kato- maradt. Most mára városházából kijövő hivanákat ismertünk, kik mintaszerű egészségben talnok, az iskolás gyermeksereg, a sétáló-, a évi működéséről, amelyben a Szövetség szel- fürdővendégek jelenlegi száma, ami okvetlenül a
érkeztek városunkba. Egy-két évi itt tartózko- vásárló stb. közönség, valamint a piac során lemi és anyagt állapotáról számol be, a köz- kedvezőtlen eddigi időjárásnak tulajdonítható.
dás után más vidékre költözvén, csakhamar a lakók mindannyian, a por és bacillusmentes, gyűlés tudomásul vette és a jelentés elkészíCsik-, Udvarhely-, Háromszék-, Brassó-, Debtodővész áldozatai lettek. Mert magukkal vit- tiszta és Ode levegői tele tüdővel szívhatják téséért — Búzás János indítványára — a váték tőlonk az itt szerzett veszedelem csiráit magukba s egészséges feleségünk és játszó lasztmánynak, de különösen elnöknek köszö- recen*, Budapest- és Székesfehérvárról összesen n
mai napig csak 245 fürdő-vendég van.
mely másutt azután hamarosan végzett velők. gyermekeink nevelésétől és dalától lesz han- netet mond.
A nagy fáradsággal elkészített népiskolai
Ugyanezen ok miatt, hasonló szomorú sorsra gos és derűs családi otthonunk. Bizony —
Itt nvnral a többek között: Becze Antalnc
tanmenet-tervezetet,
a
felülbíráló
bizottság
hamondja
a
nagy
Goethe
—
nagy
különbség
jutottak szép és kedves leányaink közül igen
nyűg. alispán neje, Becze Imre lőszolgabiró és
tározata
ellenére,
Búzás
János
és
elnök
ajánvan
abban,
hogy
mint
élünk.
Nyomorultan
sokan, kiket tőlOnk máshonu férjhez viltek,
családja. László Ferenc békebiró és nyug. postahol hivatva lettek volna arra, hogy egészséges kutyamódra-e, vagy pedig frissen és jó egész- latára a főtanhatósághoz felülbiráltatás végett
felterjesztetik s ha az jó kiadják, ha azonban mester, Fegyveressyné gyermekeivel, Czáka Béla
és számra is szép családoknak alapitói legye ségben.
Csíkszereda városnak, amint tudjuk, van csak részeiben megfelelő, ezeket Évkönyvben csal síi íjával, Csűrös (iyörgy máv. raktárnok : tonek. Rövid pár év után ök is a temető csentűzi fecskendője és utca-öntöző készüléke is. adják ki. Voltak olyanok is, akik azt hangoz- vábbá Jakabovirh, Zakariás, fjakatosné, Koncztié.
des lakói lettek.
tatták, hogy a tantervet ne a Szövetség, hanem
Nyomorúságos állapotunkon csak a polgár Tüzveszedelem esetén a fecskendőt azonnal az annak elkészítői adják ki a saját nevük alalt. Tomposné és Búzás József. Cd várhely megyéből
mester ur segíthet, kit kérve kértlnk: méltóz- égő házhoz viszik és működésbe hozzák. Miért Ezt a propoziciót azonban a közgyűlés nem pedig Molnár Károly áll. főreáliskolai tanár és csatassék a Kossut Lajos-utca öntözését elrendelni nem teszi ezt az utca-öntözővel is. {Mi ugy fogadta cl, hanem a fentebb emiitelt határo- ládja. Benczédi Ferenc tanitó, özv. Baloghné én
s ez által elejét venni annak a nagy veszede- tudjuk, hogy a város állandó fogaitartásra van zatot hozta.
leányai, Késmárky Mónié 2 leányával, özv. Elekes
lemnek, mely a IQdövész részéről mindnyájun- a törvényhatóság által kötelezve, mely határozat jelenleg felebbezés alalt áll. Reméljük,
Elnök az Országos Kathoiikus Segilő-alap Balázsné é* családja, Ferencz Istvánná, Kibédy
kat fenyeget.
Hazánk népességéből, amint tudva van, hogy a fogat beállításával a rendszeres cs az gyűlésére küldendő tag ajánlására Ferenc Jó- Zsigmondné kataszteri biztos neje és Csiszái L:ijos.
évenként nem kevesebb, mint 70—80 ezer em- összes álcákra kiterjedő öntözés kezdelét veszi. zsefet és Todor Istvánt kérte fel, akik utóbb
Debrecenből: Markos Ferenc máv. nlltalinazntl:
bert visz sírba a todővész. Saját érdekünk és Szerk.) Minden eszköz oll és akkor álljon Búzás Jánosi ajánlották, akit a Szövetség kép- Brassóból: Bartók Ignác: Budapestről : Dóhiás és
a közérdek tehát egyaránt megköveteli, hogy munkába, ahol és amikor szükség van rá. Már viseletével incg is bizolt.
kQzjDnk ellene. A küzdelemnek (a többi ténye- pedig csak a vak nem látja, hogy városunkElnök bejelenti, hogy a lagok részére vasúti Kovács törvényszéki biró s Császár DAm-s.
Mezőkövesdről: Bodó Lajos máv. állomásfőnök ;
zőn kivül) egyik leghathatósabb fegyvere az ban nincs az a tüz, melynek nagyobb szük- kedvezményes jegyeket eszközölt ki. A száutca rendszeres tisztítása és öntözése. Ez által sége lenne a fecskendőre, mint nekünk az madások megvizsgálására Pál Albertet és Pán- Székesfehérvárról: Tamás Gergely csendőrffi had nagy
megakadályozhatjuk azt, hogy a lüdővész baci- utca öntözésére.
cél Józsefet küldi ki, akik azokat rendben ta- családjaikkal stb., stb.
Ranke J. nagyhírű tudós a levegőt a tüdő lálták.
lusai tovább fejlődjenek és elejét vehetjük annak,
Időjárásunk a lehető legkellemesebb. A társas
hogy ezek a gyilkos láthatlan lények szerveze- kenyerének nevezi; különbség csak abban van,
Ezek után a napirendre tűzött felolvasáhogy
a kenyeret lenyeljük, amazt pedig belé- sokra került a sor. Elsőnek Kovács Nándor kirándulások egymást érik. Cigányzene- és hirlatünkbe bejuthassanak.
Talán egy példa legjobban rávezet, a do- legzok. A rosszul sülölt, a penészes vagy do- szőkefalvi lanitó .Miként érhetné el a tanitó, pokról gondoskodva van. A gétánynk és utak renlogra. Kotormányi András gazda, aki egy év hos kenyeret senki sein eszi meg, mig tüdőn- hogy növendékei az iskolát szeretettel láto- dezettek.
óta hektikás, de még bírja magát, eljő a sze- ket olyan kenyérrel tengetjük, melyei még a gassák* cimen olvasott fel. — Felolvasásának
A fürdő múltját és jövőjét illetőleg 1V1 kell
redai piacra, hogy itt egy-két zsák búzáját el- koldus is elhajítana magától.
eszmemenele a következő: A bevezetésben felKérjük tehát a tekintetes polgármester ural: fejti, mily sok csalódás éri a kezdő tanítót, említonen\ hogy Cai cső községe valóságos tern óh
adja. Útközben is sokat köhécsel, de igazán
•lelkéből- csak akkor köhögi ki magát, ha már rendelje el a Kossuth Lajos ulca öntözését.*) aki hivatása iránti lelkesedéssel akar hozzá- csinált akkor, midőn a bérletet Kónay Béla mérTisztelettel:
az iskola előtt szekerével elhelyezkedhetett.
fogni nehéz munkájához. A növendékek a be- nöknek adta át s ily inódou a megelőző évek célTöU> piartéri lakó.hatásra nem jelentkeznek s csak jó későre, talan kísérletezésével — mely csupán a vendégek
Nagyokat köhög tehát és nagyokat köpdös
maga körül s minden köpeljével néhány százoktóber vége felé, amikor a mezei munka vé- bosszantására volt jő — veţre valahára szakított.
ezer tüdóvészt okozó bacilust ürít ki a földre. „ A z erdélyi róm. kath. tanítóegyesületek get ér, íratják be a falusi szülők gyermekeiket. Mert liónayban egy fárudhatlan és tevékeny szakEzek otl nyomban összekeverednek az utca
A tanítót nggodalcm fogja el, miként log kellő
szövetségéinek közgyűlése.
porával s hói ezzel, hol a nélkül, szétszóródnak
eredményt elérhetni az ily mulasztások miatt. embert n3*ert, kinek életrevalóságában neje, — a
Az erdélyi róni. kalh. tanítóegyesületek S7ö- Ezután ismerteti a módokat, miként lehet a kiváló intelligp.iu'iáju hölgy — szintén vw.erszeveaz utca levegőjében. Most a városháziból ki
jövő hivatalnok, az iskolás gyermek sereg, i vetsége évi rendes közgyűlését e hó 13-án gyermekkel az iskolát megkedveltetni. Az is- pet játszik.
vásároló, sétáló stb. közönség, valamint a piac- d. e. tartotta meg Csiksomlyón, a gyakorló- kolaszék tagjait, főleg a lelkészt nyerje meg
Ha Rónay n tervbe vett és már meg is kezsoron lakók, mind tele tüdővel lehelik be a iskola termében.
a tanitó, hogy mindent megtegyenek, hogy a
bacilusok százezreit, miket Kotormányi gazda
A gyűlésen, amelyen nagyfontosságú peda- szülök gyermekeiket a rendes időben vigyék dett átalakításoknak és befektetéseknek egyelőre
a piacon hagyott. így bejutottak a szerveze- gógiai kérdéseket vetetlek fel és vitatlak incg, el az iskolába. E tekintetben a tanító szemé csak negyedét is \alósitj» meg: akkor a hargitai
tünkbe, hol hihetetlen számmal elszapordván Péter János dr elnö'.ölt. A gyűlés elölt fél 8 lyescn is hasson a szülőkre. Az iskola legyen ftirdö pár év alatt az erdélyi fiirdők között olyan
mi is köhécselők leszünk s egy-két évi bete- órakor >Veni Sancte- és szentmise volt, melyei liszla, jól felszerelve minden szükségessel, magasra emelkedik, ahol mindenki megtalálja azt.
geskedés után Kotormányi András sorsára Bálinl Lajos főesperes-plebános mondott.
hogy a gyermek örömmel és vágyakozva
amit egy lürdőii megtalálni lehet
jutunk.
A jelen voltak közül a következők nevel siessen oda. Igyekezzék a tanitó a gyermek
A három főépület közül a .Kossut-Hóz" (legDe azt a port, mely a piacon ruhánkra, sikerült [eljegyeznünk: dr Balló István kir. szivéhez férkőzni, szereltesse meg vele az iscipőnkre, kalapunkra is reá rakodott, haza is tanfelügyelő, Incze Domokos, Nagy Anlal plé- kolái. E tekintetben, nagyon sok, sőt minden újabb épület) már teljesen át van alakítva.
elvisszük s azzal otthon elárasszuk szobánk bánosok, Kassai Lajos, Ferenc Gyula, Márton az első fellépéstől függ. Egy szeretetteljes szó,
Itt a tisztaság olyan képét látjuk, inelyrŐl egy
levegőjét Ilyen módon bőséges részt juttatunk István, Rés János főgimnáziumi, Donúnyánc egy nyájas pillantás nagyon sokat tehet, mig év előtt csupán álmodozni inertünk volun. A búa
mogorva
hang
mindent
elronlhal.
A
mulaszPéter,
Szabó
István,
Zsögön
Zoltán
képezdei
a veszedelemből otthon maradt feleségünknek
és gyermekeinknek. Ök is köhögni kezdenek s tanárok. Bihari Béla, Király Gáspár gyulafe- tókkal szemben kezdetben ne lépjen fel szi- torzat teljesen uj lesz és még ruha- és mosdólassankint legyengülvén, rövid időn belül a hérvári giinn. tanárok, Matskássy József fő- gorúan, hanem igyekezzék megtudni az elma- szekrényekről és mindama kellékekről, melyet eddig
pap zengi el felettük a Circum dederunt-ot. jegyző, Ambrus Ferenc, Antal János, Ballá radások okát és szép szerével igyekezzék eze- a vendégek nélkülöztek, a gondoskodás folyamatban
Igy a tanitó nem leszi ellen- van s pár nap alatt a többi épület átalakítása és
Ez a szomorú kép azonnal megváltozik, ha István, Bálint Károly, Balázs Gyula, Biró Jó- ket megszűntetni.
a szülőt. Ahol azonban a szép szó nem berendezése is befejezést nyer.
az ulca rendszeresen tisztítva és öntözve van. zsef, Búzás János, Ince Gyula, László Elek, ségévé
használ,
ott
szigorúan
kell eljárnia. Ahol a muKotormányi András — igaz — az öntözött Imre János, Kerekes György, Pál Albert, Pán- lasztás oka a szegénység,
Az étkezést illetőleg közvetlen tapasztalatok
társautcára is szorgalmasanf og köpködni. De már cél József, Pélerffy Árpád, Péler Sándor, Simon dalmi uton megszűntetni azt.igyekezzék
Á tanitó társa- alapján mondhatom, hogy a Hargitán ilyen jó kosznem a porba, hanem az öntözött utca sarába, Ádám, Símonovics Gerö, ozékely András, Szász dalmi szereplése által is biztosítson
tekintélyt tot — valóban méltányos árnk mellett — soha
hol a napsugár s a tiszta levegő a bacillusok Károly, Xánlus Elek, Kovács N ind >.-, Ferenc magának a községben, hogy ezáltal is
hathas
millióit hamarosan elpusztítja. Ha mind meg József, Todor István és mások. Az Országos son
a szülőkre. A rendszeretetben s a köteles- uem adtak s hogy c tekintetben a legmagasabb
nem is ölné őket, még akkor is kevésbbé fél- Kathoiikus Iskolacgyesületet Urbinyi József ségtcljesités'ien
legyen mintaképe tanítványai igények is teljesen ki dégittetnek. A „Kossuth-ház*
hetünk tőlük. Mert a sár lekötve tartja, nem képviselte.
Péter János dr elnöki megnyitójában azon nak. Minden kath. tanitó kövesse működésében ágyneművel fel van már szerelve és csekély napi
engedi, hogy por képződjék és igy meg is
példáját, aki szeretettel hivta magához 80 líllér ellenében olyan finom ágyneműt kapunk,
akadályozza, hogy a porszemcsckkel vagy fontos körülményre hivja fel az egybegyűlt;1 Jézus
kisdedeket. Felolvasását a pécsi püspök sza- melyhez hasonlót a lŐváros szállodájában is hiába
anélkül a levegőben szétszóródjanak s vele be- tanítók figyelmét, mily nagy horderejű a nép- avaival
fejezi be: .Célunk nemessége hevítsen keresnénk. Végül nein hagyhatom szó nélkül a
juthassanak a tüdőkbe. A levegő tehát tiszta iskolai ok'atás keretében a lakóhely történelmi | bennünket
kitartó munkára, adjon erőt és lelmúltjának megismertetése. A megvalósításra
kiszolgálás tekintetében tapasztalt pontosságot és
nézve egy pár eszmét vet fel. Előbb a helyi kesedést, hogy az iskoláért minden áldozatot azt a tényt, hogy mióta a Hargita-fürdő áll, a mosvívmányok magaslatán, mint a sebzett vércse, földrajzi viszonyokat kell a növendékekkel meg- szívesen meghozzunk, hogy kalh. tanítók leismertetni, ehhez csatlakozik a történeti emlé- gyünk nemcsak névleg, szóval, hanem éle- tanihoz hasonló tinóm italokat nem mértek, mint
sirva, jajgatva.
kek
bemutatása. Erre nézve hazánkban minde- tűnkkel, egész mivollunkkal, hogy boldogít- most mérnek s hogy a balatonmenti, csopaki és
Százszorta neliezebb élni ma, mint egykor.
nütt
bőven akad anyag. Az iskolától távol álló hassuk ne csak önmagunkat,hanem azokat is, tapolcavidéki világhírű borok ára literen kint l'ÜO
Százszorta több erőre vau tehát szükségünk.
akik bennünk vezetőket látnak, hogy nyomába
Kiasszott a föld, ércből az ég s az ember szive akadály, hogy e tekintetben nincsenek meg- lépjünk annak a Mesternek, ki mindnyájunknak ti 11 érbe kerül. Ezeket a borokat a Székelyföldön
spongiából. Több a kísértés, több lelki szilárd- felelő szakkönyvek. E hiányon maguknak a örök példaképe !•
használni szokott, meglehetős drága borokkal —
ság kell. Több a szerencsétlen családok száma, a tanítóknak kell segíteni. Történeti olvasóminőség Hzeinpontjából — ínég összehasonlítani
könyveket
kell
szerkeszteni,
amelyek
egyes
vitöbb vigasztalás kell. Erősebb a szenvedély és
Felolvasásával kapcsolatban határozati jakorszellem vihara, Islen irgalmába kell kapasz- dékek történeti eseményeit és nevezetességeit vaslatot nyújt be, szólítsa fel a Szövetség az sem lehet.
kodnánk. Több a küzdelem, hatványozott ki- tárgyalnák. A hazaszeretetet nagyban fokoz- egyházmegye fiókegyesületeit, hozzanak hatáEiŐs a meggyőződésem, hogy azok, kik e lürhatjuk azáltal, ha a tanulóval megismertetjük
tartásra van szükségünk.
a saját lakóhelyének történelmi múltját. Ezen rozatot, hogy a tanítók működéséről, mennyi- dőt felkeresik, a bérlő éu kiváló linóin lclkii nej;
Isteni gondviselés, hogy X. Pius dicsősé- kivül ki lehet terjeszkedni a természetrajzi vi- ben segítették elő a szegény tanulók iskolába iránti lekötelező emlékekkel távoznak onnan, óhajtva,
gesen uralkodó pápánk a kétségbeesett öngyil- szonyokra is. Meg kell .ismertetni velük a helyi járását ruhanemű, pénzbeli segély stb. társa- várva a legközelebbi viszontlátást.
D.
kosságok ezen korszakában, az általános csüg- ásványokat, növényeket és állatokat. Ezt kirán- dalmi uton való összegyűjtésével és kiosztágedés, elernyedés, lelki bénaság és ingatagság dulások alkalmával lehetne megtenni. Ezzel sával, tétessék jelentés az illetékes forumhoz
idejében ismét és határozottan odamutatott az kapcsolatban statisztikai adatokat is lehet ve- s az ily tanítót részesítsék jutalomban.
Oltáriszentségre, mint az élét, keggelem ét lelki
lük tanultatni. Mindezek keresztülvitelére pedig
A felolvasásért a közgyűlés Pál Albert, Imre
erő forrására ÍS szent Ambrus püspök ezenhelyi tanterveket kell készíteni, amelyekben János
— Uj szolgabírói állás. A kászonGál Imre felszólalása után köszönetet
jelszavával: „ha ez kenyér-, mindennapi eledelkörvonalozva volna az előadandó anyag. Befe- mond, és
a határozati javaslatot azonban nem fo- alcsiki járásban rendszeresített második
megengedte, hogy mindazok, kik megóvják jezésül kiemeli, mily üdvös néha ily apró kér- gadja el.
A tanítóság már régen átérezte az szolgabírói állást a belügyminiszter egy
magokat a halálos vétek mérgétől, gyakorta, dcsekkel, módszeres dolgokkal is foglalkozni. ilyen irányú
szociális tevékenység szükségét s
sőt mindennap vétessék, áldozhassanak, Krisztus
első osztályú közigazgatási gyakornoki
A közgyűlés Zsögön Zoltán indítványára e tekintetben eddig is mindent megtett s jö- állás megszüntetésével szemben végleg
testével és vérével táplálkozhassanak.
vőre
is
minden
lehetőt meg fognak tenni, de
elnöknek köszönetet mond tanulságos megVannak, kik ezt megértették, kik érzik, hogy nyitó beszédeért s kéri, közölje a «Közműve- erről jelentés nem terjesztendő fel, mert ez jóváhagyta ás értesítette a vármegye körnem képes a lélek küzdelemre, elernyed, hanem
lődésiben s a tanügyi lapokban, hogy mások mintegy az ellenőrzés természetével bír. Ezt zönségét, hogy az uj szolgabírói állást
a szentáldozás emeli s lelkesíti fel-. (Szent Cypelnök határozatul ki is hirdette.
(Foty. to».)az 1904. évi X. tc. 3. §-a alapján a IX.
is tanuljanak belőle.
rián). Csaknem minden községben és városban
Ugyancsak
az
ő
indítványára
a
közgyűlés
fizetési osztályba sorozta, fizetését pedig
találtatik már 5, 10, 15, 20, sőt több minden
sürgönyileg üdvözli az erdélyi püspököt s a
napi áldozó.
folyó évi augusztus hó 1-tól kezdódóleg
vallás- és közoktatásügyi minisztert.
Igaz, egyetlen szent áldozás is önmagában Elnök a tanfelügyelő üdvözlése után jelenti,
Hargita-fürdő, julius 10. folyósította. — Az uj állás betöltése az
végtelen értékű. Képes az embert angyalokhoz hogy az erdélyi püspök a mult évi közgyűMagyarországunk csaknem minden fürdőjét isme- augusztusi rendes torvényhatósági közhasonlóan szentté, megelégedetté, boldoggá lésről felvett jegyzőkönyv tartalmát tudomásul
gyűlésen fog megtörténni és pedig, minttenni. De nem teszi. Nem lehet Mert mi nyers vette s jelen működésükre Isten segítségét kéri. rem, de sehol olyan kellemesen uem énem magaanyag, hus és vér vagyunk, nyersfa, lassan Külön leiratban értesiti a közgyűlést azon in- mat, mint itt, a Hargita-fürdőn e ugyanezért a hogy első osztályú szolgabírói állás begyoladunk cseppről-cseppre. Aléltak vagyunk, tézkedéséről, melyben elrendelte, hogy a kán- gondviselés különös kegyelmének tekintem, vala- töltéséről van szó, kettős választás lesz,
huzamosabb és többszöri serkentés után ébre- tor-tanitók kántori leendőiket ugy végezhetik, hányszor — a messze távolból — ide rándulhatok. vagyis egyidejűleg a megüresedő másoddünk természetfeletti életre. Jégtömb vagyunk, hogy a tanítási időből lehetőleg semmi se
A hargitai fürdőn megtalálok mindent, ami a osztályú szolgabírói állás is be lesz töltve.
kitartó melegítéssel hatja át szivünket az isteni vesszen el. Azon kántorokat, akiket túlkorosfolytonos
munka által elcsigázott idegek tökéletes A választási mozgalom megindult. Első
szeretet. Az emberi természet szenvedélyek és ságuk miatt a nyugdíj-intézetbe nem vették fel,
osztályú szolgabírónak pályáznak Puskás
kigyógyitásira szükséges.
gyarlóságok tengere. Az évenkint egyszeri, ha- most sem vehetik TeL
marosan és töredékesen végzett húsvéti áldoTeljesen pormentes, ózoiv dós levegőjének és Imre és Gábor János szolgabirák, kik
zás csepp a tengerben.
(Folyt köv.)
*) A többivel együtt iSzerlt.)
csodahatásu különféle vizeinek párja sehol sincs s kOzül nagyobb esélye Puskás Imrének

KÜLÖNFÉLÉK.

Fürdői levél.

.
v,;n. A megüresedő másodosztályú szolgabírói állásra komoly pályázó a két első
osztályú gyakornok, kik közül egyiknek
állását a belügyminiszter eltörölvén, megválasztása amily jogos, ép oly méltányos
is. A két pályázó dr Élthes Gyula tb
szolgabíró, helyettesitett rendőrkapitány
és dr Sipos Lázár közig, gyakornok, kik
közül dr Élthes Gyula megválasztása bizonyosra vehető.
— Esküvő. Györfy Bodog postaliszt I. évi
julius hó 17-cn tartotta esküvőjét Márkos Juliskával Csiktaplocán.
— Halálozások. Özv. id. Zakariás Lukácsné
szül. Polotzky Mária e hó 14 én Csikszépvizen
74 éves korában elhunyt. A boldogult édes
anyja volt Zakariás Lukács gyergyószentmiklósi főszolgabírónak. Halálát kiterjedt, előkelő
család gyászolja.
Ifj. Rancz Ignác cipészmester, városi képviselőtestületi lag f. hó 15-én 49 éves korában
elhalt. Temetése f. hó 17-én délután 3 órakor
általános részvél mellett inent végbe. Az elhalt
városunk egyik legtekintélyesebb iparosa volt.
— A nyergestetöl ünnepély. A Nyergestetőn. hol székely véreink 1848-ban dicső csatát vivtak a muszka haddíl, augusztus hó
8-án ünnepély lesz, melyen az ünnepi beszédet dr. Nagy György a csikszentmártoni választókerület orszgy. képviselője fogja mondani.

— Fflrdől élet TusnádfOrdón. Tusnádfürdő

elérkezett lőszezonjához. A fürdővendégek szá
ma napról-napra rohamosan növpkszik. A fürdőn eleven, pezsgő élet uralkodik, mulatságok
és szórakozásokban nincs hiány. Az idei szokásos Annabált f. hó 24-én tartják meg, melyen képviselve lesz Csik-, Brassó-, Háromszék- és Udvarhely vármegyék ifjúsága. Meghívókat ez alkalomból nem bocsátott ki a rendezőség, csupán kifüggesztett plakátok jelzik
a nagyszabású bál megtartását. A fényesnek
ígérkező mulatság iránt nagyfokú érdeklődés
muratkozik.
— Automobil összeütközés. Majnem végzetes összeütközés történt folyó hó 19 én Zsögöd község között. A község közölt rohant
ugyanis lefelé gróf Mikes cs. és kir. huszárkapitány 60 lóerős automobilja, mikor szembejött Barcsai Dénes csíkszeredai lakos szekere,
melyen egyedül a koc.isOll. A lovak az automobil láttára megbokrosodtak, a gépkocsi pedig nekik rohant. Szerencsére a gépkocsi alig
érintette a szekeret és csupán sárhányója törölt össze, minek folytán útját megszakítás
nélkül folytatta Tusnádfürdő felé. A megbokrosodott lovak azonban a szekeret megrántották,
a kocsis kiesett és zúzott sebeivel a megyei
közkorházba kellett szállítani. A gépkocsit maga
a gróf vezette, hátul pedtg fiatal neje két kis
gyermekével és nevelőjükkel ültek. Kívánatos
volna, ha az automobil tulajdonosok legalább
a községek kőzött mérsékeltebb iramban vezetnék gépeiket, mert az indokolatlan gyors
hajtás előbb-utóbb végzetes szerencsétlenséget
okoz, mi ép ugy érheti e gépkocsiban ülőket
is, mint a más jármüvei közlekedőket.
— A tüdövész. Amióta a tüdővész olyan
óriási mértékben pusziit, a belügyminisztérium
részletes statisztikái vezet a rettenetes betegség halottairól. A statisztika adatai szerint az
elmúlt hónapban 6551-en haltak cl tüdövészben. Ebből vármegyénkre 41 esett.
Fürdői élet a Hargitán. Mozgalmas
élei uralkodik a kiesfekvéstl Hargitafürdőn. —
Rónay Béla, az uj bérlő az utat nagy szakértelemmel rendbe hozta és járhatóvá telte, a
fürdőt magát pedig a modern kor igényeinek
megfelelővé alakította át és rendezte be. A
vendégek szolid és jó ellátásban részesülnek.
A vendékek száma rohamosan növekszik.

CSÍKI
Szerkesztői üzenetek.

-ik oldal.

Szám 632—1909. mj.

megyeház) megtartandó nyilvános árve-

Szükniek. ígéretem szerint felkeresem soraim
résen, szó- és zárt írásbeli ajánlatok melmai. Sokkal jobban mulattam, mint ahogy előre
lett a legtöbb.t ígérőnek el fog adatni.
Csikvármegye magánjavainak igazgagondoltam. Es nem állíthatom azt, hogy a
Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege
pezsgő hatása okozta ezt, hanem igen a Maga tósága ezennel közhírré teszi, "hogy a várkét szép kék szeme és a gyönyörű szája. Azt megye közönsége magántulajdonát képező külön-külön fog a hirdetményben megjelölt sorrendben árverés alá bocsáttatni,
hiszem, hogy az egyetemi estélyen megint találkozunk. Milyen ruhában leszi* Én azt hiszem „Uz" és „Veros-viz völgyi" erdőségeiben: de írásbeli ajánlat együttesen az ajánlati
1. M. kir. földntivelésügyi miniszter ár ktilöii-külön való megtétele mellett is
smokingot veszek, fél báli cipővel. Magának
ajánlom a pirosat vagy a világos kéket, de ha urnák 24332—903. számú rendeletével benyújtható.
feherben lesz, ugy is szép lesz. Most pedig megadott engedély s a vármegye magánA kikiáltási ár 10 százaléka bánatIsten vele, viszontlátásig. Ha kiérdemli máskor javai igazgató-tanácsának 415—909. mj.
is irok, szebbet, jobbat és főleg őszintén. Au sz. alatt kelt határozata alapján, 3203 04 pénzben az árverés megkezdése előtt az
revoir!
k. holdon megbecsült 380.723 mJ göm- árverési biztos kezéhez leteendő.
A szabályszerű bélyeggel ellátott ÍrásKomimnithi. Állapotának jobbra fordulásán bölyű lucfenyő, 75913 in5 gömbölyű jenagyon örülök, mert magára maradt kompábeli zárt ajánlatok szintén 10 bánatpénzgenye-fenyő,
11133
m'
gömbölyű
erdeinista collegája minden igyekezete dacára nem
a
zel, vagy megfelelő óvadékképes értéktudja azt az űrt betölteni, melyet maga távol- fenyő haszonfâ, valamint 252.194 m gömlétével hátrahagyott. A mielőbbi viszontlátásig ! bölyű bükk haszonfa és tűzifa 2.820,000 papírral látandók el és tartalmazniok kell
egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánTiiilahtznthi. Tusnádfürdőn felllinö kevesenkor. (kettőmillió nyolezszázhuszezer kolattevő az árverési és szerződési feltételevannak, gavallérok meg éppen nem, annyira, rona).
hogy a hölgyek a férfiakat legypapirral fogják
Továbbá a vármegye közönsége tulaj- ket ismeri s magát azoknak aláveti.
Ha nem hiszi, győződjék meg a vasuli álloElkésett és utóajánlatok nem fogaddonát
képező „Csobányos-völgyi" erdőmásnál !
tatnak el, valamint a hirdetményben kiségeiben
:
Aliiké hhii/ku. A múltkor elvetcllem a suly2. M. kir. földmivelésügyi miniszter telt erdőrészek fatömegei kikiáltást áron
kot ; utóbb meggyőződtem, hogy a deliquens
jó uton jár. csak hébe-hóba félrefarag. Az adutól urnák 1381—906. szánni rendeletével meg- alul eladatni nem fognak.
Az árverési feltételek és a becslésre
penilenciaképpen vágta ki. Csak lehetőleg ne adott engedély alapján a „Keresztesharöpösöljön.
vasnak" „Sulca-völgyére" hajló részén vonatkozó közelebbi adatok mind a 4
Kis mi'-iyei). Jaj, a férfiakba ne bizzék, ne393-55 k. holdon megbecsült 41888 m' erdőrész fatömegére külön-külön Csikvárkülönösen ilyen fiatalon, mert hát ü nyári szellő gömbölyű lucfenyő haszonfa és 24134 megye tnagánjavai igazgatóságánál a hiváltozékony. Azért, hogy Ígérete dacára nem
1
vatalos órák alatt megtekinthetők.
ment el es irányt változtatott, ne mérgelődjék, in gömbölyű bükk inü- és tűzifa 221.507
Csikvtirnieşrye magánjavainak
mert ezt ö még- többször megteszi. Különben kor. (keltószázluiszoncgyezer ölszázhét
igazgatósága
hazajött.
korona).

Faeladási hirdetmény.

Csikszereda, 1909. julius 4.
3. M. kir. földmivelésügyi miniszter
urnák 50665—S00. számú rendeletével 2-2
547 —!MI»>. vi'grli. w/iiiii.
Az Igazgatóság.
jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemÁrverési hirdetmény.
Alulii-r birós'igi vú^ii'lin|t'i, ;r/ | h k | . i'-vi l,X. terv szerint kihasználásra esedékes a „CsoÉiö vadakat,
l.-c. 102. §-u i'-i ti 1 nir líru ('Zrnnrl kii/liin-i- ti--/;, bányos-völgyc're" hajló „Bogársarok" erliogy a iskM/iTriIni kir. tiiiAi'tivs/ik l'.MtT. *''
dőrész
47-25
k
holdon
megbecsült
7187
mint
fiatal
medvéket, farkasokat,
2IMÍCI. I». Mi'l 11111 \i'^/i'm 1 kll Yrt kr/.trllrll, dl- I;urc, m* gömbölyű lucfenyő haszonfa és 2835
biuzt,
vidrát
stb., továbbá sast ós
•JállOd iigvvial (illlil krp\ i-rlI KiTits/hr.s István m" gömbölyű mü- és tűzifa 37069 kor.
gyergyúditriíi Isikn* javára 2uu0 korona h jin. rirülüket
legjobb
ár mellett megvejéig |Í)Q7. rvi mán-iiH hú ltiáii n^uii..' n - itutt (harminchétezer hatvankilenc korona).
k i r 1 i ' ^ t r s i vr^-lv 11 ii| t:is nljáu Irinyin 11 rs 1757
4. M. kir. földmivelésügyi miniszter szek. Kuschmann Ferencz vadkereskedő, Brassó.
kornua 5ü li I Ír Ifi' lir rMilt kiivelkit/.íi ingóságok u. urnák 84972--903. számú engedélye alapin.: Inizibntorok, li-lnilűk *tb. nyilvános i'uvrri>rn
ján
mintegy
1996
80
k.
holdon
összesen
elada'nak.
mintegy 95333 t. m' luc- és jegenyefenyő TANULÓNAK f e l v é t e t ' k egy
Mfly árverésni-k a rai I,
rril ;i i kii-, járásliiníhaszonfa
valamint 800 t. m" bükk fára i H H U L w i i H r x
»ng tllliíl. évi V. Hflil. szánul vrgz.'se I'iil vtáu -JIKHI
_
v e s ţ»u
ktTonn tőkekövetelés, i'llllrk 1ÍIII7. i-vi lulu 11:1 r hú becsült fatömeg 477.000 kor. (négyszáz- m e g k í v á n t a t ó 1i 4s k 1o 6l áé v
á 1
1 ."i ik u(i|ijától járó Ii"/u kamatai. 1 a" c v;'il túli ij rs hetvenhétezer korona) kikiáltási árban,
TROHÁN JÓZSEF
eddig 11HsX.i-m']l I ;IO krimin lun liil-tíilag már nii-g- folyó évi augusztus hó 30-án délelőtt
ill.i jiitnl t knlt-1'^rk L*roji':ig. Vi'rgli'lia jtást szrnvnlrtT
9 órakor a ntegyii magánjavak igazga- vas-, fiiszer-, olaj- és festék-üzletében,
lakásán CsikBy.ert'dábaii li:rn<lii rszkii/.||'s'i r 1909.
évi julius hó 30-lk napjának dilutánl 3 tóságának irodájában (Csikszereda, várCsíkszeredában.
Órája határidőül k it u/r I ik rs alilm/. a vtaini
H/.ánilrkn/i',k oly inr;jjr<ţyzr>si'l Ili \ :i1 mik mrg, lingy
a/, t'iiutclt ingóságok a / 1HHI. rvi I.X. I.-I-. 107.
én IUH. g-n .'ilrlinrlirii k.'-.s*|!rii/li/.'!i''S ni,-ll«.tl. a
legtöbbet igi'trőnok. 8/.iiksi'g r s r t I I . bi-csároti alnl
is el fognak adatni.
Amennyiben a/, rlárvelit/.i'luln ingóságukal másuk
is lr- r-s l'eliiltoi^lnltal ták s azokra kit'li'gi r.-i jo
got nyi'llük volaa. ji-lrn arvíMVH az 1HSI. évi I A .
t.-r. 120. g. éi li-liaébi-n ezek javára is 11 l i.1111LI[ rl.;L
CaikHZ^lvda. lüOil. évi jill:us lió 12-án.

flugyítöjtó

Magyar forrás!

kir 1-ir. vv-iHiiJú.

Megvételre kerestetik.

Gyergyószentmiklóson folyó övben negyedik p o l g á r i osztályt
vegzett ifjú,összes könyveit megvennem vagy kölcsön venném.
Cimem: Magántanuló, postrestante, Gyimes.

— Az „Otthon-kávéház" zeneestélyel.

Árverési hirdetmény kiigazítása.
A budapesti Erzsébetvárosi Bank r. t.
javára julius hó 24-ik napjának délutáni
5 órára, Csiktaplocára kitűzött árverés oda
módosittatik, hogy az árverés a fenti napon és órában nem Taplocán, hanem
Csíkszeredában a zárgondnok lakásán 265.
— Egy márványbánya r.-t. akciója. A házszám alatt fog megtartatni.
Vaslábi Első Székely Márványbánya r.-t. f. hó
Csikszereda, 1909. julius 19-én.
12-én Gyergyószentmiklóson tartott közgyűlésében elhatározta, hogy a r.-t. munkálkodását
Molnár Sándor,
bir. végrehajló.

Pfj|]|2 mindenkit bámulatba ejti
a „TEREBIN" balzsamos
szépltöszerek használatánál.
Arckrém
kor. 3.—
Púder
. . . .
» 2.—
Úrhölgyek szappana
» 1.60
Szájvíz
• 1.50
Valödi Terebin illat-illúzió.
> 10.—
Gyöngyvirág, rózsa, ibolya, orgona stb.
illat-illuziók, (természetes virág illatkivonat) Ovegenkint 3 koronáért kapható

F E K E T E VILMOS
lllatszertárában, Csíkszereda.

Foitil megrendeléseket utánvéttel, a pén*
el&legea beküld6ie esetén b é r m e n t v e
••állítok. - Fog kerék. Máj- ée t gápolóaaerek, lUataierek nagy TélaaatéXban.

é s h l l j y s a v o l d ó Hapar forrás!

S Z U L T Á N - F O R R Á S .
Hagyon kellemes, tlsztalzű, szénsavban gazdag, bőr és dus lilthlon-tartalma ásványvíz.

Gyógyító és üditő ital.

Keresztes Qyula,

Mint értesülünk, az Otthon-kávéház tulajdonosa
a mai naptól kezdve kellemes szórakoztató estélyekel rendez kerthelyiségében, kedvező idő
esetén minden este, a csíkszeredai első zenekar közreműködése mellett. E nagyvárosi újítást közönségünk szívesen fogadja, mivel a
nyári holt szezonban semmi szórakozásban nem
részesülhetünk esténként.

szélesebb alapokra fekteti. Közgyűlési határozattal kimondották, hogy 300 uj részvény kibocsátása állal a részvénytőkét felemelik. Az
uj részvények egy nagy százalékát a régi részvényesek vásárolták meg. A részvénytársaság
nagyszabású mészégető körkemencét szándékozik épitetni, azonfelül kavicsbányát és építési anyagraktárt létesíteni. — A híres vaslábi
márványt, mely a kiveszőfélben levő karrarai
márványnyal tartósság és szépség dolgában
felveszi a versenyt, — piacra viszi, a fővárosban és nagyobb gócpontokban lerakatokat létesít s igy ezzel a Székelyföld egyik kincsét
megismerteti a világgal. A kereskedelmi kormány gépsegélyt ajánlott fel a részvénytársaságnak s a részvénytársaság most az anyag
könnyebb lorgalombahozatalára a bányánál levő
Máv. őrházhoz egy rakodó kitérőt kér a kereskedelmi kormánytól. Tekintve ennek az iparvállalatnak szép jövendőjét, mely az épitési
anyag szolgáltatásával az építő ipart is hivatva
van fellendíteni, természetes, hogy a részvénytársaságnak ez az ujabb és hatékonyabb akciója áltelános támogatásra számithat.

l a p o k

Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykő- és hólyagbajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegségeknél, csúzos bántalmaknál, továbbá
a legzö- és emésztó-szervek hurutos bajainak gyógyítására.
:

Szultán

Lithion-gyógyforrás-vállalat.

Kutkezelőség es központi iroda: E P E R J E S .
Igazgatóság: Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 22.
A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért kitüntették.
Főraktár Brassóban: D r e s s n a n d t V i l m o s bel- és külföldi
ásványvizkereskedésében, Kolostor-utca 23. — Telefon 318.
Orvosilag ajánlva.

4—52 K a p h a t ó

mindenütt.
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ÉRTESÍTÉSI
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására
liozni, hogy Zaögöd és C s i k s z e r e d a között lévő birtokomon

SIRKŐ-RAKTÁRT
nyitottam. Síremlékeim mindennemű kőanyagokból vannak előállitva, u m. granit, sienit, márvány és trachitbóL
Úgyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó
szakmába vágó monkát, a legrövidebb idő alatt.
Fótörekvésem, hogy a nagyérdemű vevő közönséget j ó
minőségű értékes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb
árak mellett. A mélyen tisztelt vevőközönség pártfogását kérve,
= maradok kiváló tisztelettel:
=

GÁL KÁLMÁN, SIRKÓ-RAKTÁROS.
6-25
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Iroda: Tusniid.
S z á s z
é s K o a n . i ó s ,
X - c l s ü s i c L Iroda: Tusnnri.
. A j á n l j a a l e g s z e b b k i v i t e l ű . é s Siöicfis t a r t = e e á , 3 V i l=ettŐ3 I v i t n y u h c á c - z u r c v u c e m e n t fed.é: cser epet m i n d e n
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Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában.
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest. V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t.
Főraktár Csíkszereda részére: F Á H N D R I C H Z O L T Á N cégnél ( L u x - f é l e h á z ) .

Arjegvz k, azonnali
1 ,lit.iva
ArieRV.'-Bi
DEOUUUII palackcser*.'
jíBio.nt.w.v mellel.: Kiis/.oni Salutáris
. — . . .es. Eóp.ili
*
.
_ félliteres palaokban .T
„ . . . k . „ , vo;elncl .arengcJmeny.
r.n^lm.n.
palackban 20 Bllcr,
17 nn..
lillor,r nagybani
p
„vócvvi/. t. ii kívül kui'liutók mi-e: H o t l i í l i. B.irofs, Borhegy, Elopa'ak, Glori i. F.hcrkói, Felsőrákos!
Maria! Boholt, Kaezonjakabfalva bo pataki, Hargitoiget, Matild, Székely Seiters es Sztojkai gyogyvi'.ek.
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Kapható hordóban és napontn friss t ö l t e ü palackban az orajnirsaerte elsőrendű minőségűnek elismert H a g g e n ma c b e r-félo
kóvetkerö fajta sörök :

Itujiir-'-xiir.

Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s í k s z e r e d a i v a..sKirtiíif-'-siir.
ú t i á l l o --m.Suinii
á s r aú hls ..z I'ilsi
á l l íi,••-.•<
tva

ÍÜ>=
MINDENNEMŰ

BÚTOR

tetelek

mellett

értendők.

NACy JÓZSEF KÖFARA<SÓ-MESTER
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ.
T e l e f o n ^ / 'i111 íiO."

ELŐNYÖS FEL-

kapható

FOGOIAÁN ENDRE

mindennemű kőfaragó,
a legolcsóbb árak
mellett és a legkényesebb igényeket
kielégítően szállítok gránit-, syenit,
labrador-, márvány-, mész- és homokkőből készített síremlékeket.
Rajz és méret szerinti megrendeléseket butorinárványra azonnal fogami tositok.
tiökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni,
által is ármegtakarítás éressék el
Elvállalok

épületmunkákat —

újonnan kibővített buterraktárában

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak,
ágyteritök. függönyök és matracok stb.
Zongorák é s v a r r ó g é p e k ívszlt ilizcit'sic is.
T

24 - fi'.?

K u t . u . .~>0.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség I)
tudomására hozni, liojţy ipartelepemet gyárilag
1«;rendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel.

. é. közönség szives pártfogását

kérve,

kiváló

tisztcleltel

\ ( i Y JÓXSIOK, K Ő K A K A G Ó - M l í S T I i U .
| 33
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Gzelí Frigyes és Fiai

MAYER GÉPGYÁR

borjiaTjkeie.skeűöJc es borisotenelök

MEDGYES

VAS- É S F É M Ö N T Ö D E R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

SZOMBATHELY-BUDAPEST,

Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók

erdélyi fehér borokban,
Kitünö s a j á t t e r m é s ű borok.
Különlegesség kiválófinom vörös borokban.
29 M

H I R D E T E S E K

ü'3

VII. K E R Ü L E T . V Á C Z I - K Ö R Ú T
Legrégibb hazai gépgyár

^0T0R(aYÁR

A,a

61. SZÁM.

P itva

,850

- évben.

P2 ES

BENZIN- ÉS SZIVÓGÁZMOTOROK GYÁRA. MALOMÉPITÉSZET.

olcso arszamitás o.ellett
közöltetnek s felvetetnek

VÍZIMALOM-BERENDEZÉSEK.
BENZIN CSÉPLŐKÉSZLETEK 3 LÓEREJÜTŐL 16 LÓERŐIG.
Benzin stabil motorok 1 - 1 0 0 PP-ig, Szivógázmotorok 6 - 1 2 0 PP-ig, faszén, koksz és antracit tüzelésére berendezve, szerelve és üzembe átadva.
Olajgyártási gépek, borsajtók és mindennemű gazdasági gépek gyára.
OOO K É P V I S E L Ő K K E R E S T E T N E K . OOO
Kedvező árak és fizetési feltételek. Á r j e g y z é k i n g y e n !
4—10

A KIADÓHIVATALBAN.
AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA
legjobb az ákácvirág-kréin,
amely uz arcbőrt rövid idö
alatt üdévé és széppé teszi,
a májfoltot, szeplőt és más
kiütést eltávolítja. Ára I korona. Kapható a készilönél
és postán is megrendelhető

SZEREMLEY TIHAMÉR
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon.
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Hosszurovó Cement Födélcserépf
jmjm^mmsmjmmsm,mm
Iroda: Kapu-utca 15 sz.
Iroda: Kapu-utca it> sz.
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j d n e m határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható
d t i
a t>.tt>.
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PORTLAND CEMENT G Y Á R N Á L BRASSÓBA N
Nyrauiolt ttaTobwU Jóuef kOnjnyoaiUjábaa, Csiksieredabaii, 1909
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