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Lilelet a Népszövetség eszméiéi I. Hit- látjuk önökben. Köszönjük, hogy sokféle Szász Lajos főjegyző, dr Ujfalusi Jenő
„Vitám et sanguinem!"
életet úgy, mint hitvallást. Vért áldozati elfoglaltságuk közepette sem feledkeztek polgármester, Bírta József árvaszéki elVéri cs eletet á Katholikus Népszö- vért a küzdelmek porondján, hová a szer- meg rólunk s eljöttek hozzánk, hogy nök, dr Zalán István főispáni titkár,
vetségért, elhangzott Csikvármegye szék- vezett pogányok, szervezett demokraták lelkesedésük tüzénél lángra lobbantsák ben- dr Csiky József a magánjavak igazgaházában szeptember lió 2(iáii, a? Urnák s szervezeti s/abadkómivesek szólítottak nünk is a szunyadozó katholikus érzést. tója, dr Györgypál Domokos vm. főünnepén. És a liberalizmus pikáns fátvo- minket szerve/ellen katholikusokat.
Ma, mikor a megélhetéssel járó ezerféle ügyész, Pál Oábor főgiuin. igazgató, Fel.iiha takart ősi székely szellem, mely e
Felcsillant ébredésünk biborhajnala. O teendők lekötik a testet, fásulttá teszik a kete Imre, Bocskor Antal, Oecző Béla
vili. ros teremben o!y sok nemzeti kiizlelkei, igazán szükség van lelkes vezé- trvsz. bírák, Veress Árpád trvsz. alügysz,
delmek bus éjjelein feljaj luK a s.iliog' to'.l de hossz i s rémes volt alvásunk éjsza- rekre. pélüaadókra, hogy cl ne tévelyeg- dr Nagy Béni, C'sedő István, dr Élthes
kája!
Ali.
ah!
valahára
kinyújtottuk
der••égig. egy varázsütésre, a sz.ntkereszl
jünk, hogy el ne haljon bennünk a vallá- Zoltán, dr Daradics Félix ügyvédek, T.
jelenek baior felemelésére, letette gyász- medt tagjaink,il. kidórzsöllíK szen ünkből sos érzelem. Ma midőn azt tapasztaljuk, Nagy Imre ny. igazgató, Qál József
i.itvolál, mint Szent István, Szent László a nyomasztó á'n;ol, s/éik kir,leltünk a hogy gonosz szívű kalandorok téves esz- takp. iguzgató, Kovács Antal ny. árvsz.
es 1 lunyadi diadalmas szelleme lépett eló látóhatár körv'on.iiain s tám ul > ellenségeink mék hirdetésével hova tovább hatalmukba elnök, Botár Béla árvsz. ülnök, Orbán
a keresztény székely nép ébredésének elöli felemeltük Nagy Lco és Nagy Kon- kerítik becsületes magyar népünket, igazán János gyógyszerész, dr Márton László
ünnepén. A liitközömbösség lidércnyomása stániin keresztjei, mely lelett a magyar é^etú szűkség van arra, hogy a magyar szolgabíró, Várady Dénes városi jegyző,
alatt évtizedek óla dermedő falak ujjongva géniusz lángpallosa lebeg.
Veress Dénes szolgabíró, Erőss József
Ébredés lilán jöjjön a mosakodás. katholikusok vezérei is megmozduljanak vm. uljegyző, Fülöp Alajos vm. iktató,
fogadták és tapsolva verték vissza a Kriszés magasra emelve a szeretet szent valMossuk
le
a
gyalázatot,
mit
ránk
kentek
tusi szabadságnak szivek mélyéből fel
lásának fehér lobogóját sorakozásra hív Brassui Károly, Kassai Lajos, Rés János,
törő, de oly sokáig eliojlolt megnyilat- a szcnylapok. Mossuk 1.' nevünkről a janak fel minden a szépért, nemesért lel- Szlávik Ferenc főgimu. tanárok, Kovács
kozásai, melyben a katholikusok a ke- gyávaságot és tétlenséget, mely ellensé- kesedni tudó magyar kalholikust. Nem András, Páll Ferenc, Zsögön Zoltán kéresztény Magyarország védelmére e jel- geink kezebe fegyvert, szivébe bátorságot politikai, különösen nem közjogi politikai pezdei tanárok, Báliutk Lajos, Hosszú
szóval szövetkeztek: „Ha Isten velünk, öntöll. Mossuk le szivünkről a közöm- mozgalom a mi szervezkedésünk. Bizton Ferenc, Koncz István, Miklós István esbösség kérgét, mely miatt „elvették lejünk
ki ellenünk V"
peresek, Albert Zsigmond, Antal József,
lelett az egei s nem hagyják meg lábaink hiszem, hogy nem az és nem is lesz be- Bajna Ferenc, Bartba Ferenc, Nagy AnFlliangzotl: .Vitám el sanguinei!!", alatt a földel". Mossuk lé kezünket, me- lőle az.
nem egy koronás főért, nem egy rendért, lyet meggondolatlanul titkos társulatok
Távol állván tőlünk tehát a közjogi tal, Kovács Mihály, Vilmán Géza, Gábosi
nem egy politikai rideg pártért, nem egy szövetségére nyújtottunk és saját keres- politika, most, mikor azért akarunk szer- Délies, György Ilyés, Fekete Imié, Pékormányért, nem egy trónért, sokkal ményünk véradóját, pénzünket ellensé- vezkedni, hogy a magyar katholikusok terft'y Löriuc, Hadnagy János, Lőrincz
lobbért: a hit diadaláért, az édes anyai geink támogatására kiszolgáltattuk. Mig érdekeit számunknak megfelelően előtérbe Sándor, Márkus Endre, Szigeti Gyula,
földért, S:enl Istvántól nyert ö.ökségán- Saulból nem lesz Pál. nem illik hozzánk helyezzük, meg vagyunk győződve, hogy Incze Domokos, Anda Géza, Kászonyi
kért, a keresztény Magyarországért. Fel- a .vitám et sanguinem !" Mig nem mond- mozgalmunknak eredménye is lesz. lgé Alajos dr, Gál Elek, Kóródy Mihály,
zúgott, elhangzott. S ián nyomtalanul? hatjuk cl .üyőzlél Názárellii!" addig élni retet leszünk, hogy ebben a célban önök- Bulló János plébánosok, Hollanda János Tódor László, Csomortáni Ignác,
Örökre? Tán szétíosz'olt, mint a hajnali fog bennünk az aposl.il.i Julián.
| kel egyek vagyunk, s ezért a célért lelke- András József, Lakatos Gáspár segédköd, mint a buborék, inint szemkáprázMosakodás után jöjjön az öltözködés ! ; sedésünkkel, munkálkodásunkkal, ott le lelkészek, Búzás János, Imre János, Fotató szivárvány?
Öltözködjünk a Krisztust);], teljünk megj szünk önök mellett, mig csak élünk.
dor Miklós, Fodor Gáspár, Ambrus FeNem ! Az nem lehet!
Vezessenek tehát az alatt a szent reuc, Xáutus Elek, Biró József, László
szellemével és éltető leikévé'. Fejünkre a
Nem maradhat ez puszta szó és pil- 11:t sisakját, mellünkre a remény paizsál, lobogó alatt, mulassák meg mely ulon Peter, Bartha István, Gábor Gyula, Pálanatnyi láng itt a csodás kegyhely lábai- lábunkia az evangélium vérijeit, kezünkbe haladjunk, mit legyünk és mi engedel- losi Géza, Ferencz József, Paláncz Sánnál. hol Mária, a magyarok Nagyasszonya a szerelet kardját! S li.i majd cl nem mesen követjük szent ügyünk érdekében. dor, Veres Péter, Fezencz János, Csáisteni fiával anyai ölében trónol és örkö morzsolnak az uj pjgánykor malomkerekei,
Még egyszer fogadják üdvözletünket szár Douát, XáDtus Dávid, Györgypál
dik felettünk, hol rabigát törlek össze a ha járni fogunk az Ur előtt lelkünk ün- városunk falai között.
Károly, Lacz János, Kóka József, Ilyés
székelynek karjai s bemutatták meglépett neplő ruhájában : akkor ima kél ajkainkon,
Isten hozta, Isten éltesse sokáig. Éljenek! András, Kristó István, Balog Pál, Cseke
és bemocskolt zászlóidat keresztény sz ibad • ima hallgattatik meg az égben: .Tartsd
Az üdvözlő beszédre Farkas József Ferene tanítók, Wéger János adótiszt,
ság. Nem lehel puszta szó inott, midőn nem meg Isién nekünk keresztény, magyar és
képviselő válaszolt, uki mindenekelőtt Rács Béla kereskedő, Kiss Antal, Kedkicsinyes pártérdekek fizetett zsoldjáról, ha szabad hazánkat!"
köszönetet mondott u szives fogadásért. ves István, Karda Mihály, Oláh Alajos,
nem saját keresztény magyar fajunk sürgős
Mindörökké, nmen !
Kiemelte ezután, hogy régente, ha az Oláh Gergely, Bara János, Kőszegi Kámegmentéséről, nem is Krisztus sírjának
—/
.s ilr.
oiszág
veszélyben forgott, véres kardot roly, Ferencz Károly, Incze Ignác, Incze
visszafoglalásáról, hanem Krisztus meghordoztuk szét, hogy mindenki siessen Simon birtokosok stb., stb. Ugyszolva
váltott népének védelméről és felemeléii szorongatott haza védelmére. Mu is nem volt község, ahonnan számosan ne
séről van kérdés. Nem lehet puszta szó
sok baj, nyomorúság sunyurgaija es ve- jeleutek volna meg, ugy hogy a mega jövőben, inert a nemes székely nép és
A Katii. Népszövetség fulyó hó :2(i-áii szélyezleli buzáukut, de ók uem véres jelentek száma megközelítette az ezeret.
a vármegye értelmiségének ajkáról hang- Csíkszeredában u vármegyeház nagyE számból Csíkszereda városára körülzód el, mely szavának további beváltása termében ugitácionális gyűlést tartott, kurddal, hanem a szeretet jelével: a belül 100—150 esik.
nélkül, katholikus hitelvek vallás.1, katho- amelyre a klizpoiilból Farkas József, kereszttel kezükben járják be az országot,
likus cselekedetek gyakorlása, katholikus dr Szmrecsányi György orszgy. képvi- szeretetet hirdetve miiideuütt, de azért
Dr Fejér Antal ügyvéd, a Szent Szilintézmények támogatása nélkül hazugnak, selők és Huszár Károly lupszerkesztő, szövetkezésre buzdítva u kaibolicismus
képmutatónak és tapsoló gyermeknek mu- titkár jöttek le. Velük érkezett meg veszélyeztetett érdekeinek védelmére. veszter-rend lovagja, elnök, az ülést megtatná be magát a világ előtt. Nem lehel Kállay Uhui vármegyénk főispánja is, Ide is csak azért jöttek, hogy jóakura- nyitván a jegyzőkönyv vezetésére dr
tulug feltárják a fenyegető veszélyt s Márton Lászlót, dr Kászonyi Alajost és
puszta szó az ellenséges táborok további aki szintén résztvutt a gyűlésen.
ismertessék
a védekezés módját is. Kéri, Szlávik Ferencet kéri fel. Ezután dr
támadásai közölt sem, mert lelki szeAz érxező vendégek fogadására a fogadják őket igaz szívvel és szere- Ujfalusi Jenő elnöklésével dr Nagy Béni
münk elölt lebegnek, szivünkbe vannak
és Orbán János tagokból álló küldöttség
zárva a hitvalló százezrek közül hozzánk vasúti állomáson — 11 rossz idő dacáru tettel.
a gyűlésre meghívja a központból jött
betért apostolok feledhetetlen alakjai, Hu- — számosan jelentek meg s ti város
Az éljenzéssel fogadott beszéd elszár lapszerkesztő, Szmrecsányi és Farkas kutliolikusiii nevében dr Ujfalusi Jenő hangzása után a vendégek a rendező szónokokat, akiknek megjelenése után
képviselők, Fejér Antal ügyvéd, de fő- polgármester u következő beszéddel üd- bizottsággal s a fogadásukra megjelen- elnök elmondja alábbi megnyitó beBzédét:
képpen a szűnni nem akaró tapsviharral vözölte ő k e t :
Tisztelt Uraim !
tekkel a városba vonultak be.
és rajongó szeretettel fogadott Kállay Ubul
Mélyen tisztelt Uraim !
A
Katholikus
Népszövetség nevében
A
gyűlés
d
e.
10
órakor
vette
kezfőispán, kik világos fejjel, meleg szívvel
.Isten hozotl"-tal üdvözlöm önöket detét A megjelentek közül a követke- üdvözlöm mindnyájokat, kik e gyűlésen
és férfias bátorsággal mutatják, hogy a Csíkszereda város katholikus közönsége
zők nevét sikerült feljegyezuünk : dr megjelenni szívesek voltak, s akik már
hazugságok, támadások, párt- és kenyér- nevében.
Fejér Autalué, Nagy linréné, dr Nagy e lépésükkel is bizonyságot tettek arról,
kérdések, hatalmi ambíciók, hivatali terroűrömmel köszöntjük városunk falai Béniné, Zsögön Zoltánné, Botár Béláué, hogy az eszme körül csoportosulni, a
rizmusok a hithű katholikus férfit meg
között, mert tudjuk azt, hogy szent val- Albert Tiborcné, öszv, Kovács Andrásué, kibontott zászló alá sorakozni s az alatt
nem ingatják.
lásunk, anyaszentegyházunk lelkes vezéreit Weger Jáuosné, Fejér Sáudor alispán, harcolni készek I

A KÁSZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS " KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Egy literes palackokban 10fillérért kaphatók.
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb és legkiválóbb kávé fajok, theák, theasfitemények, angol és belföldi rumok, likörök, legfinomabb cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és mindennemű fűszerek.
Mindennap friss hideg f e l v á g o t t a k és prágai s o n k a kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás.
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Üdvözlöm az Országos Kath. Nép- mind beszélhetünk, mind szónokolhatunk a családok erkölcsös érzületükben megszövetség központi kiküldöttjeit, a mi T. neki, mert szivét, lelkét nem tudjuk meg- maradnak. Az erkölcsös családok megvendégeinket: drSzmrecsányi György és tölteni sem gazdasági, sem közjogi frázi- rontására azonban ellenségeink, főleg a
nemzetközi azociálisták és szabadkőmiFarkas József orsz. képv. és Huszár Ká- sokkal és jelszavakkal.
Hit kell a népnek, hit kell mindnyá- vesek minden eszközt felhasználnak.
roly kath. népszövetségi titkár urakat,
akik időt nem kiméivé, fáradságot nem junknak, mert ez tartja fenn ezredévek Ezek támadásai ellen védekeznünk kell,
ismerve, eljöttek hozzánk, hogy megyénk- során, mint fenntartotta a somlyói bol- de védekezésünk csak ugy lesz sikeres,
ben a Kath. Népszövetség megalakítására dogságos Szüzanya és „Szalvator" itt az ha egy táborba tömörülünk. Hogy a szer
irányzott működésűnkben résztvegyenek Oltmentén annyi balszerencse között s vezetlenség mily káros következményekoly sok viszály után ezt a maroknyi kel járhat, példa rá Franciaország, hol
és támogassanak.
a szabadkőművesek a kath. egyházat
Ezen gyűlés tárgyát tehát a Kath. másfélezer éves székely népet.
Ne nézzük tehát, hogy honnan iiidull minden jogától megfosztották. Viszont,
Népszövetségnek megyénkre kiteijedő szerki a Népszövetség megalakítására irányuló hogy mily nagy ereje van az egyesüvezése és megalakítása képezi.
Hogy a Kath. Népszövetségnek mi a hatalmas és erős mozgalom, mert ennek lésnek, példa rá Németország, ahol az
célja és hivatása, azt én egy elnöki meg- az adott viszonyok között előbb-utóbb egyesült katholikusok az ország politinyitó keretében részletesen nem vázolha- meg kellett indulnia, valakinek mégis csak kai irányításában is döntő szerepet visz
tom, mert az egy rövidre szabott meg- meg kellett kezdenie s köszönet érte azok- nek. A Kath. Népszövetség azért akarja
egy táborba egyesileni az ország kathonyitó körén kivül esik, azonban már előre nak, akik ez eszmét életbe hozták.
Első a katholikus magyar, első a ke- likusnii, hogy szellemi és anyagi téren
is jelezhetem, hogy itt egy tisztán társadalmi mozgalomról, s arról lesz szó, hogy resztény Magyarország s csak azután jön felemelje őket s hogy igy minél sikeresebb legyen a védekezés munkája. S
a jó magyar katholikusok egy táborba a 48 és 67.
szólittassanak s a katholikus érdekekért
Nem attól függ a nemzet boldogsága, ezt teszi anélkül, hogy valamely politiegy sziwel s egy lélekkel mint egy em- hogy függetlenségiek, alkotmánypárliak, kai párt hitvallását erőszakolná rá tagber munkálkodjanak.
avagy néppártiak vagyunk, hanem attól, jaira.
Huszár Károly titkár szerint sokan
Mikor a haza veszélyben van: magyar hogy legyen mindenki igazhivő, becsümosolyognak azon, ha a kalholicizmus
és magyar között ledőlnek a válaszfalak. letes magyar.
A népszövetségi mozgalmakból nekünk elnyomásáról beszélnek. Pedig igen is
Éppen igy, ha azt látjuk, hogy különféle felforgató irányzatok a vallásnak és csíkiaknak kell kivennünk első sorban a beszélhetünk elnyomásról I Mert mi más
egyházunknak szegzik gyilkos tőrüket, részt, inert Csikmegye nemcsak a magyar- az, ha uem elnyomás, ha a kath. vallás
aláássák a keresztény hagyományok alap- ság végvára, de egyúttal védőbástyája a tauitásait ellenségeink büntetlenül ki
pellcngézhetik. Társulatok alakultak, a
jait, az urakat hitetlenekké, templom-kerü- katholicizmusnak is.
Nekünk az ősök nyomdokain kell melyek a kath. vallás tanait guny tárlőkké teszik, a népet pedig Isten s a
gyává teszik, s az ellenség lapjai csak
felsőbbség ellen uszítják, mikor százezrek- haladnunk !
ből álló szervezetek lángba akarnak boProgrammunk, melybe multunk ésegész ugy áradoznak a hitetleiiségtől. Ezek
rítani multat és jelent, anélkül, hogy egy jövőnk van bele vésve, az a hires első ellen védekeznüuk kell. Ezután részlejobb jövőnek tudnák vagy akarnák meg- pünkösdi búcsú, mely esküvel kezdődött tesen ismerteti a Kath. Népszövetség
vetni szilárd alapjait; akkor szintén meg s fenséges győzelemmel végződött a hitért célját és szervezetét.
kell szűnnie minden ellentétnek, mely el- a csiki ős erő örök dicsőségére.
Kállay Ubul főispán, aki kezdettől
választja a katholikust a katholikustól, a
Nekünk csíkiaknak, ha vallásunkért fogva tagja a szövetségnek, kijelenti,
keresztényt a kereszténytől, s mindenkinek, kell sorompóba állani, vezetnünk kell egész hogy a magyar haza és katholikusai
aki a vallást faj- és nemzet fenntartó kul- Erdélyben, s hogy ezt megtehessük, tegyük jól felfogott érdekében csatlakozott e
turtényezönek ismeri, kezet kell fognia a hatalmassá megyénkben a Népszövetséget, zászló alá. Ma már nem elég egyenkint
vallásos eszmék, öröklött ősi erkölcseink a Katholikus Népszövetséget, s tegyünk küzdenünk, haneni egyesüluünk kell lii
és vallásos intézményeink védelmére, s rá fogadalmat, hogy miként őseink, ú«y lünk védelmére. S ez az egyesülés tárminden jó és hű katholikusnak időt kell mi is készek vagyunk a keresztény Ma- sadalmi uton történik, hogy politikai
szakítania és fáradságot kell szentelnie a gyarország érdekében minden áldozatot' tekintet senkit so hordozzon kaih. vol
vallásos és erkölcsös irányú népnevelésre. meghozni.
tának megvallásában. A megromlott köz
É» ezzel a mai alakuló közgyűlést állapotokon csakis a keresztény szellem
S minthogy pedig van egy ilyen irányú
tértoglalásával lehet segiteui. Harcot
nem politikai, de tisztán társadalmi virágzó megnyitottnak nyilvánítom.
Az elnöki megnyitó elhangzása után kell hirdetni azok ellen, akik azt tanítszervezetünk a Népszövetségben, parancsoló kötelessége minden kalholikusnak, Farkas József képviselő beszélt, külö- ják, hogy nincs Isten, nincs haza. Kul
legyen az akár függetlenségi, akár alkot- nösen hangsúlyozva, bogy a Kath. Nép- túránkat az egyház szellemének kell
mánypárti avagy néppárti, a Népszövet- szövetség nem egy politikai pártnak a álltatnia. Mások vallási meggyőződését
ség zászlója alá sorakozni, a Népszövet- támogatására és céljának megvalósítá- nem bántjuk s csak a magunk bajával
sára alakult, hanem tisztán társadalmi törödünk. Ezután köszönetét fejezte ki
ségbe beállani.
Dőljenek le tehát a pártpolitikai vá- uton igyekszik, hogy az elnyomott ka- a szónokoknak fáradozásukért.
lasztó falak akkor, mikor egyházunk és tholikusok visszafoglalják minden téren
A gyűlés határozatilag kimoudta, hogy
vallásunk jogainak védelméről, az ezer az őket — már csak számuknál fogva a Népszövetséget minden községben megéves magyar katholikus intézmények s is — megillető vezető szerepet,
alakítja s miuden tekintélyével odahat,
végül a vallásos magyar néplélek megDr. Szmrecsányi György képviselő hogy a vármegye közgyűlése a szekumentéséről van szó.
a központ üdvözletét tolmácsolva kije- larizációs javaslatot részletes indokoHa a néplélek elvesztette az Istent, lenti, hogy egészséges társadalmi éle! lással utasítja vissza.
vagy ingadozik az Isten iránti hitében. csak ugy lehetséges, ba annak szervei:
Farkas József köszönetei mondott

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
Önállóság.*)
iTuköltemény).

Irta: Zsögön Zoltán.
•Az ember társas lény«. Való, igaz.
Avult mondás, de szépen hangzik az;
És nem nehéz kérdés, nem is talány
S bizonyításra sem szorul talán.
Paradicsomban gyarló ősapánk
Érezte már s örökül hagyta ránk:
•Nem jó egyedül lenni!« — Óh, hiszen
Meddő, sivár a lét igy. S én hiszem,
Azt nem állítni senki botorul.
Hogy ő embertársára nem szorul.
De bír egyik a mást segíti meg,
A terhet vinni kell mindenkinek.
A méhcsalád nézd, hogy sürög-lorog,
Társult erővel foly benn szép dolog
S a köpü mézzel szinte már tele:
Mégsem fogyaszthat abból oly here,
Kinek ott semmi haszna. <S ez — habár
Kopott hasonlat is, de — jól talál).
Ám emberek közt él sok oly vadász,
Ki a jólétre már csak igy vadász:
— Miért dolgoznám jómagam agyon,
Ha másnak pénze bővében vagyon?
Hisz az egyenlőségnek szent jegyén,
Mi a másé, egy rész abból enyém I —
No lám, bezzeg, jól vált a szép eszed;
Amit más gyűjtött, azt te megeszed
•) A csiki róm. kath tanítóegyesület folyó évi
aaeptember hó 9]>4n tartott gyűlésinek elnöki megnyitója.

S jár a szád és lustilkodol; de hát
Minek is kéne fáradnod tehát?
Im, a baj itt már nem settenkedik;
Nyíltan támad józanészt, még pedig
Az egyenlőség tiszta köntösét
Magára lopta s úgy jár szerteszét.
S hogy népszerű ez az elv, — mi az ok?
Bizonyosan hiszem : nemcsak azok,
Akik aljas szándékkal hirdetik,
Mert elhanyagolt parlag kell nekik.
S aki megtűri, — mondani merem, —
Földjén a gaz bőséggel megterem.
Oka tehát? Mi a közvélemény?
Népünk neui jár saját lál>án, szegény 1
S a terjedő baj orvossága mi ?
(Mállóságra neveiét, ami
Békésebb társadalmat biztosit.
De a siker csak úgy lesz biztos itt,
— (hutllós<'u/ról lévén szó — ha ez
Becsületes munkába gyökerez;
S ha — miben a tanító jár elül, —
Család s liatiaág véle egyesdl.
Mert — mondjuk, — hol javában ég a ház,
Egy ember ott hiába hadonáz;
Ha más a tQz körül bámészkodik,
Ugy-e bizony, a ház leég porig?
Dologra neveljen minden család.'
Az életnek szint csak a munka ád;
Nincs a világon édesebb öröm:
Ha tervek szálait tetté szövöm
S érzem, hogy mit önállóan alkolék,
Abban nyújt békés megnyugvást az Ég.
A gyermek a családban szokja meg:
Ne tátsa száját sült galambra; meg

Ne várja, hogy más őt szolgálja ki;
S ne irigyelje testvéréi, aki
Serényen több epret gyűjtött; s legott,
Neki még csak felényi sem jutott.
Elismerem itt bár jó példakép:
Ritkán hecézi gyermekéi a nép;
— Hisz alig jár le csecsemő kora,
Midőn a kis csöppség már akkora,
Hogy ételére nyújt mohón kezet:
Magára hagyja őt a környezet;
Anyaölből a földre lekerül
S oll játszadoz napestig egyedül; —
De az elitélendő már viszont.
Ha gyermekét ritkán kiséri gond.
Sürgős dolgát hiába végzi el,
Áldás azon nincs, ki rosszul nevel.
Gyermeknél minden hajlam és erő
Forrás vizeként szépen tör elő
S ha nincs vezető árka, gondos ész:
Hajlam forrása rút fertőbe vész.
A közöny vétkesebb már sokkal olt,
Hol Isten bőven minden jót adott,
Hol nincs verejték, mégis van kenyér,
S a divatos szülő rá mégsem ér,
Hogy fölnevelje szive magzatát.
•Csak végezzék ezt« — úgy mond — »a
[dadák 1«
Így nő a korcs, a rongyidegzetü,
Az öngyilkos vitéz s a parvenü,
Ki esztelen folyvást kapaszkodik
Mások vállán a felhőboltokig
S nem tud önállóan repülni, — hát
Lehull s «qnzgatóvá vedlik il

40. szára.
Fejér Sándor alispánnak, bogy a termet
a gyűlés megtartására átengedte, valamint a főispánnak, aki a gyűlésen való
szereplésével a sikerhez nagyban hozzájárult.
Dr. Szmecsáuyi Oyörgy indítványára
a gyűlés gróf Zichy Nándort, Rakovszky
Istvánt és gróf Majláth 0 . Károlyt a
következő sürgönyökben üdvözölte:
Nagyméltóságú gr. Zichy Nándor v. b.
t. t. urnák Budapest.
Nag-yméltóságodat, mint a hazai katholikus társadalom fennkölt lelkületű
vezérét a csíkszeredai katholikus népszövetség ma tartott gyűléséből hódoló
tisztelettel üdvözli s nyolcvanadik születés napja alkalmából Nagyinéltóságodra
és családjára az Isten áldását kéri.
Dr. Fejér Antal, elnök.
Nagyméltóságú Rikovszky István
v. b. t. t- urnák Budapest.
A Csíkszeredán megalakult katholikus népszövetség megalkuvást nem ismerő nagynevű elnökét szeretettel és
ragaszkodással üdvözli.
Dr Fejér Antal, elnök.
Nagyméltóságú Gróf Majláth Gusztáv
Károly Erdély püspöke v. b t. t. urnák
Gyulafehérvár.
A Csíkszeredán megalakult katholikus népszövetség apostoli buzgalmu szeretett főpásztorát hódolj tisztelettel üdvözli
Dr Fejér Antal, elnök.
A közgyűlés az elnök zárószavai
után véget ért. A közönség a Pápai
himnusz s a Himnusz eléneklése után
szétoszlott.
Délben a Vigadóban a vendégek
tiszteletére bankett volt, amelyen 88 an
vettek rés»t. Felköszöntókben nem volt
hiány. Bálinih Lajos mondotta az első
felköszöntőt, aki n vendégeknek mondott köszönetet fáradozásukért s éltette
őket. Dr Szmrecsányi György a rendezőkre és főispánra, Farkas József az
alispánra, Hosszú Ferenc a főispánra és
alispánra, Huszár Károly az elnökre,
dr Fejér Antalra, a város és megye
vezetőire s a papságra, azután a hölgyekre, Botár Béla a megye katholikusaira, Csedő István a vendégekre, utóbb
a tanárokra, Zsögön Zoltán a csíkszeredai intelligentiára, Orbán János a.jelenvolt bírókra s ügyészre, dr Fejér
Antal a fóispáura s végűi Kállai Ubul
a megye vezetőire ürítette a poharát.
Â bankett a délutáui órákig tartott. Este
a fél 7-es vonattal a vendégek eltávoztak városunkból.
—k.
Aki a gyermekét kényezteti,
Szándéktalanul mérget ád neki
Kristálypohárban, szépen; mely jilán
Kinos vonaglás az élei csupán:
Zsarnok szivet nyűgöz folyton bilincs,
Amely akar vadul s erője nincs;
Vágy élni, mindent bírni; ámde hogy?
A csapásoknál mindig összerogy.
S bár a kényesnek gyáva lelke van,
Pöröl és válogat minduntalan;
Nem tür, ha nem övé a jobb falat;
Tetszik, ha más vet, mégis ő arat.
S a kor veszett hóbortja él vele:
Vagyonmegosztás napja, éjjele.
Jó jtéldát adj a gyermeknek korán
S szolitasd önállóságra szaporán:
Dajkája nélkül játszék és egyék;
Imádság, öltözés, mosdás s egyéb.
Amit maga naponként végez el,
Pontos legyen, de soha sem teher;
Hevüljön lelke munka lánginál,
Ugy lesz öröme abban, mii csinál.
Folyton kívánni, kérni nem szabad I
S ebben példával járj elől magad;
A napi gond, küzdés aggaszt noha,
Előtte ne zngolódjál soha,
Hogy pl.: kevés a munkabéri
Vagy: az ember barom módjára él!
Viseld keresztedet s tapasztalatod,
Míg tűrni tudsz nem fárad el karod,
És az erős kar és a tiszta szív
Szép győzedelmeket egymásra vív.
S akkor lesz boldog drága gyermeked,
Ha ót önállóságra neveled,
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A Csití roiL lati tanitó-eof&ület M®öléJózsef
se. és Szőke József tanítókat a felnőttek mondhatnám kivétel nélkül az indítvány el- a fürdőt átvegye. Fáradságának meg is van
oktatásáért pénzbeli jutalomban is része- len foglalt állást azzal, hogy egyhangúlag már a kívánt eredménye, mert serényen foly-

A „Csikí róm. kath. tanító-egyesület" sítette. Ennél többet ér azoqban az a
Zoltánt akarta elnöknek kikiáltani, nak a munkálatok és elszámolások az átadás
huszonnyolcadik évi rendes közgyűlését tudatuk, hogy székely testvéreik szellemi Zsögön
aki
az
egyesület
vezetése körül 3 év óta nagykeresztül vitele végett. Ez a körülmény tartja
folyó hó 21-én, Csíkszeredában a vár- müvelését mozdították elé. Jegyző tekin- érdemeket szerzett.
azonban vissza, főispánunkat és kedves családját attól,
megyeház nagytermében tartotta meg. A tettel a felnőttek oktatásánál elért csekély írásban kérte, hogyÓvatosságból
titkos szavazással vá- hogy itthon láthassuk.
közgyűlésen jelen volt 78 tag. A tagokon eredményre, a tanítók figyelmét inkább az lasszák meg az elnököt.
kérést utóbb — Gyűjtés. Folyó hó 30-ára és október
kivűl megjelentek még: Hajnód Ignác or- állatbiztosítás ügyének felkarolására hívja — látva a közhangulatotEzen
—
akar- hó 1-ére a nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi
szággyűlési képviseld, dr Balló István kir. fel. A fák és madarak védelmére indított fára-ták ugyan vonni, de mivel vissza
ez egy-két és belügyminiszter engedélyt adott, hogy egy
tanfelügyelő, Szlávik Ferenc főgimnáziumi dozásoknak erkölcsi sikere már nagyobb lag nézete szerint alapszabályellenes
lett létesítendő vasutas árvaház javára az ország
tanár stb.
volt. Szcoiális téren is nagy tevékeny- volna, korelnö'; elrendelte az elnökválasz- összes vasúti állomásainak területén a vasutas
A gyűlést megelőzőleg délelőtt 9 óra- séget fejtettek ki. A mult évben alakí- tás megejtését. A szavazatszedő bizottság szövetség gyűjtést rendezhessen. E hét nap
kor szentmise volt, amelyet Szigeti Gyula tottak 2 hitelszövetkezetet, 1 fogyasztási elnöke Koncz István, tagjai pedig Ferencz az országos vasutas árva nap lesz. Az árvák
plébános mondott. A közgyűlést Zsögön szövetkezetet s 2 gazdakört. Ma már József és Tódor István lettek. A beadott és özvegyek nevében intézett felhívás folytán
Zoltán elnök délelőtt fél 11 órakor nyi- ily szociális irányú alakítások 22 község- 67 szavazatból Zsögön Zoltán 57 szava- a gyűjtést városunkban Aczél Ödönné és Merza
totta meg, aki lendületes, irodalmi szín- ben vannak. Ezenkívül főleg jegyző 14 zatot kapván, korelnök a következő 3 Jánosné úrnők fogják eszközölni a jelzett navonalon álló versben irt megnyitójában községben tartott előadást a szövetkeze- évi ciklusra újra megválasztott elnöknek pokon. A halál rideg kezének nyomait akarúgy n szülőknek, mint a tanítóknak hasz- tekről s az állatbiztosításról. Végül beszá- jelentette ki. Ezzel a tagok fényesen doku- ják a fentirt urinők enyhíteni; ne sajnáljuk filnos útbaigazításokat ad a nevelés főbb mol az Orsz. Kath. Tanítóegyesület szá- mentálták, hogy változatlan szeretettel s léreinket és lépjünk a nemes erély szolgálakérdéseiben. A megnyitót a közgyűlés zas bizottságának s az Országos Kalh. bizalommal ragaszkodnak ügybuzgó elnö- tába e napokon.
jegyzőkönyvileg megörökíti, melyet lapunk Segélyalap gyűlésén szerzett tapasztala- kük iránt.
— Tűzvész. Folyó 22-én este fél 12 órakor
Tárca rovatában közlünk.
tairól.
Csiktaplocán kigyuladt Lajos Imre (Pikulás)
Zsögön
Zoltán
megköszönve
a
beléje
Elnök jelenti, hogy a mult évi közA jegyzői jelentéssel kapcsolatban tan- helyezett bizalmat, az elnöklést átvette s csűre, amely teljesen a tüz martalékává lett
gyűlés óta a választmány két ülést tartott, felügyelő
rámutat a felnőttek oktatásának folytatta a választás ,|vezetését. Jegyző A csendőrség erélyes nyomozási indított, mert
amelyben a folyó ügyeket intézték el s nemzeti fontosságára
s biztatja, hogy ne egyhangúlag Búzás János, pénztárnok beszélik, hogy szándékos gyújtogatás esete foelőkészítették az idei közgyűlést. A mult csüggedjenek az eredmény
volta Ambrus Ferenc lett. A választmányi ta- rog fenn.
évi közgyűlés jegyzőkönyvének fefolva- miatt, hanem legyenek meg csekély
— Karcfalvl párba] boxer és zsebkéssel.
minden
lehe- gok is a régiek maradtak.
sása és hitelesítése után a kgy. elnök tőt a siker fokozása érdekében.
Folyó hó 23-án este Karcfalva egyik vendégA Magyar Gazdaszövetség kiküldött- lőjében több uri fiatal ember együtt volt s ott
indítványára meleghangú táviratban fejezte
György Lázár jelenti, hogy a pénz- jének szociális előadása elmaradt, mivel beszélgetve töltötték az időt. Á társaságban
ki hódolatát és Hui ragaszkodását főpásztora gróf Majláth G. Károly iránt, úgy- tárnok számadásait megvizsgálták s azo- megjelenésében gátolva volt.
jelen volt Antal Gyula és Szabó István keresszintén hódolattal üdvözölte gróf Apponyi kat rendben találták. Az egyesület vaA közgyűlés elnök zárószavai után kedő segédek is, akik már régebb idő óta
gyona 683 kor. 41 fill. A közgyűlés pénz- végetért.
Albert kultuszminisztert is.
ellenséges viszonyban éllek egymással. Szabó
Kömény Gyula kozmási tanító érde- tárnoknak a felmentvényt elismerése melKözgyűlés után a Vigadóban bankett elérkezettnek látta az időt ana, hogy Antallal
lett
megadta.
kesen és nagy tudással fejtegette, mily
volt, amelyen számos felköszöntö hang- kibéküljön s fel is kérte a békülésre, azonban
Péter Sándor várdotfalvi tanító tar- zott el.
nagy hatással vannak a tervszerűen, kö—k. Antal erre hajlandó nem volt s a béke helyett
rültekintéssel rendezett kirándulások a szív totta meg ezután najy gyakorlati érzékre
Szabót arcul ütötte. Szabó az ütést elviselni
nemesítésére. Felolvasónak a kgy. elő- valló szabadelóadását, melyben a saját
nem akarta, helyéről fel kelt és a zsebében
maga készítette szemléltető eszközökkel
KÜLÖNFÉLÉK.
adásáért köszönetét fejezte ki.
kinyitva levő zsebkését kezébe véve neki rohant
Ezután Búzás János olvasta fel jegyzői mutatta be, hogyan lehet megtanítani már
— Bankett. A Katholikus Országos Nép- a boxerrel felfegyverkezett Antalnak. Kovács
jelentését, amelyből kiemeljük a kővetke- a gyermeknek a különböző alakú földek szövetség kiküldöttei tiszteletére rendezett ban- Gábor mindszenti lakos, aki éppen ez alkazőket: Az egyesületnek 101 tagja volt. felmérését. Az előadást Páll Ferenc ké- kett folyó hó 26-án délben a .Vigadó» nagy- lommal ott bizonyos megbízatásban eljárni
Az alcsik-kászoni és felcsiki fiókkörök a pezdei tanár méltatta s elismerőleg nyi- termében folyt le, impozáns módon. A ban- volt, látva, hogy a dolognak nem lesz jó kimemult évben 2—2 gyűlést tartottak, ame- latkozott róla. Péter Sándor egyúttal kérte ketten elsőnek Bálint Lajos íőesperes állott netele a duhajkodást meg akarta akadályozni,
lyeken volt 4 elnöki megnyitó, 6 gyakor- az egyesületet, hogy egy gyakorlati mér- fel, aki hatásos [elköszöntöjében a vendégeket de megkapta az árát, mert a Szabó kezében
lati tanitás, 4 felolvasás és 4 szavalat. Az tanát biráltassa meg s mint segédkönyvet éltette. Utánna Szmrecsányi György orsz. kép- levő zsebkéstől ajakán mintegy 24 mm. váelnöki megnyitók és felolvasások tárgya ajánlja. A közgyűlés hosszabb vita után viselő a főispánt cs az alispánt éltette. Farkas gást kapott, minek következtében dr Székely
pedagógiai és szociális irányúak voltak. a könyv megbirálására Páll Ferenc elnök- József orsz. képviselő dr Fejér Antalra, Huszár Manó körorvosnak segély nyújtását igénybe
A fiókkörök működésének irányításában lete alatt Ferencz Józsefet és Tódor Ist- Károly szövetségi titkár a jelenvolt hölgyekre kellett vennie. A Kovács megsebezésében, amit
és támogatásában dr Balló István tanfel- vánt küldi ki
ürítette poharát. A hivatalos tósztok elhang- Szabó véletlennek állit, vallomás szerint valami
ügyelő nagy tevékenységet fejtett ki. KiZsögön Zoltán elnök a tiszti tar ne- zása után Kállay Ubul főispán, dr Fejér Antal, szándékosság is volt, amiért azt hisszük Koemeli ezután a jelentés, hogy a mult tél vében lemondván, a tisztújításra került a Botár Bcla, Orbán János, Csedő István, Zsö- vács nem boxer- vagy zsebkéssel fog elégtéfolyamán a felnőtt írástudatlanok oktatása sor s az elnöki széket Koncz István ales- gön Zoltán és Hosszú Ferenc tartottak igen telt szerezni, hanem talál más utat és módot
céljából sorompóba lépett az egész taní- teres foglalta cl mint korelnök. Szabó szép és hatásos felköszöntőket. Általában jól A karcfalvi uri fiatalságnak ezen tette felett
tóság. Egyelőre azonban még sok nehéz- Ístván képezdei tanár azt indítványozta, sikerült a bankett, amelynek sikeréért Orbán csak sajnálatunkat fejezzük ki s reméljük, hogy
séggel kellett megküzdeni s csak 4 köz- hogy elnöknek vérbeli tanítót válasszanak, Jánost illeti a dicséret, aki fáradságot nem az etégtételszerzésnek ezt a módját többet nem
ségben sikerült a tanfolyamot megnyitani. mivel ez jobban ismeri a tanítóság gon- ismerve működött azon, hogy a képviselő urak használják s ily példával másoknak nem szolVidéki.
Ezek közül is csak két helyt sikerült a dolkozását és közszükségleteit. S ajánlotta, kiküldetésük eredményeként a szives fogadta- gálnak.
tanfolyamot mindvégig fenntartani, még hogy Tódor Istvánt az alcsiki fiókkör elnö- tásokról is beszámolhassanak. A vendégek az
— Csiksomlyói csendélet. Aki csak futópedig Karcfalván, ahol a jelentkezett 15 két válasszák meg, aki azonban kérte a estéli vonattal utaztak el.
lag látta Csiksomlyót, azt gondolhatná, hogy
felnőtt közül 11 vizsgázott is, és Szent- közgyűlést, hogy tekintettel egyéb irányú
— Tusnádfürdő átvétele. Kállay Ubul vár- ott van a csend és rend hazája. Alaposan téimrén, ahol 13 közül 6 vizsgázott. Az elfoglaltságára nz elnökválasztásnál tekint- megyénk főispánja fáradságot nem ismerve vedne az illető, ha egy szombat vagy vasárOrszágos Közmüvelelődési Tanács Ferencz sen el személyétől. A tanítóság s a papság minden befolyását latba vetette, hogy az állam nap este tartózkodnék e szép helyen. Lárma
Mert kisded lelke gyönge sasfiók,
Jövője útja vészes régiók :
Ha számya izmos, győzi viharát
S veszélytelen csak úgy hasítja át.
Jegyezd meg: nem nevel, ki csak szeret!
Gond itt a fő s a lelkiismereti
Hol a család sok biztos alapot.
Könnyű az iskolának dolga ott.
Csatát megnyerni nem olyan nehéz.
Ha képzett a katona és merész;
De ha vezényszót sem agyelve fél,
Hiába zseniális a vezér!
Szülőtől nem várom korántse, nem,
Hogy formált lelket adjon át nekem;
És egy tanító sem kívánna mást,
Mint a józan családi szoktatást.
Mert ez a fent is említett alap.
Amelyen minden iskola halad I
De itt a baj épen közös vonás:
Sok azt hiszi, hogy ez kakuktojás
S az iskola fészkére hagyja, hogy
A mester költse azt ki valahogy.
Tárgyamnak e rövidke fonalán
Szükségtelen is vázlanom talán,
Hogy itt a jó tanító dolga mi.
A művésznek sem kell ám mondani:
Melyek a legmegnyugtatóbb szinek,
Midőn a Béke csendjét festi meg.
Ha önálló maga a nevelő,
Öiuíllóuá embert nevelhet ő.
Nem elég a kiilsűre hatni csak;
A szívre vigyáz, ki nem lelki vak!

Tehát amidőn arra ügyelek,
Hogy a feladatát minden gyerek
Egész önállóan végezze el,
S ne lesse, ne súgják, amit felel;
— Megvetvén a barbár gyakorlatot,
A fenyítést. — a szivre úgy hatok,
Hogy ott zenélek lelki húrokon,
Hol az önérzet szól, amely rokon
Az önállóságijai, sőt atyja is,
Ha tiszta s nem túlzott és nem hamis.
Itt pengetem a húrt mindegyre én:
— Ki nem hisz, nem tanul: milyen szegény!
— Hiten s tudáson kívül nincs erő.
— Leggazdagabb, kinek szivkincse nő.
— Ki mindent mástól vár, csak szolga, rab.
— A renyhe, lusta éhesen marad.
— Keserű csak a kölcsönvett kenyér.
— Amit magam szerzek, legtöbbet ér.
— Adj szívesen, de te ne kérj soha.
— A kitartás a becsület lova.
— Az erkölcs ronda zugot nem szeret.
— Ne irigyeld mástól a kenyeret.
— Csak bestia és a hüllő falánk.
— Józan főben loboghat tiszta láng.
— Az akarat tüzén a gond elég I . . .
De a példákból ennyi tán elégi
Ezekből is — hiszem, — már sejthető:
Miképen vélem, hogy a nevelő
Feladatát meg tudja oldani,
S hogy a belső hatások tárgya mi.
És témám végül úgy teljes leszen,
Ha röviden még azt hozzáteszem,
Hogy a tanító és a nép között
Legyen bizalom mindenek fölött
Az iskolán kiuiil is, mert bizony

Nincs ott siker, hol nincsen jó viszony;
Enélkül szorgalom hiába lesz,
A lelki széjJiatás mind kárbavesz.
Pedig a szívbe vetett mag kikel,
Csak az életben is öntözni kell
S ha önállóvá fejlődött, ne félj,
Nem dönti le akármilyen veszély;
Mert akit edzett, józan ész vezet,
Azzal becsület, áldás fog kezet,
S kiben nemes a szív, az akarat,
Hitéhez és honához hü marad.

Csalódás.
Durva rögön térdel egy lányka,
Ajaka hőimát rebeg
S kezét összekulcsolva szépen,
Képzete Istenén lebeg.
A természet virágdus öle,
S szelíden mosolygó kék ég...
Csalogány dal s minden... oh minden....
Ezekért szive már nem ég.

és nőtázás csak ugy hasogtatják a levegőt És
még milyen nótázás I A legények összefogózva
olyan ocsmány nótákat ordítoznak a falun végig, hogy az ember arcába szökik a vér. S
i jaj annak, aki ezeket a derék vitézeket figyelmeztetni meri arra, hogy tán még sem szabad
minden. A mult vasárnap reggel 8 órakor a
legények kurjongatva vonultak végig az utcákon. Hogy józanok lettek volna, azt talán még
ők sem hinnék el. Egyik utcai hős éktelen
káromkodásokkal fűszerezte a dolgot, mire a
község jegyzője, Pálffy András figyelmeztette,
hogy legalább vasárnap tartózkodjék effélétől.
A legény erre — az arTa vonuló deákok nagy épülésére — durva sértő szavakkal kezdette szidni
a derék elöljárót, sőt hogy bátorságát kimutassa ilyesmit kiáltott: »Ha az Ur Isten lejön
az égből, még azt is megverem.* Kérdjük nem
lehetne ezeken a derék szájhősökön segíteni?
Különben ugy értesültünk, hogy két rendőri
állást fognak szervezni. Szépnek szép az eszme,
de keveset bízunk sikerében. Aki az itteni
legényeket jól ismeri az többet szeretne: néhány csendőrt, de azt is a javából. Azok talán
rendet teremthetnének.
— Halálozás. Váczy Dániel 65 éves koriban tolyú hó 27-in elhunyt, Csíkszeredában.

— Rendszabályok a dohánytőzsdék ellen.

Feledte a holdas éjszakákat
S akácok üde illatát;
Letépte már ifjú szivéről
Élete lenge fátyolát.
Egy ifjú áll az oltár előtt,
Kiért már annyit szenvede...
Kiért most is hőimát rebeg
Kínoktól megtört kebele.
Amur,

Nagyjelentőségű éa általános érdeklődésre számot
tartó pénzügyminiszteri rendelet érkezett a napokban az ország pénzügyigazgatóságaihoz. A rendeletnek két nevezetes része van. Az egyik rész 15kt'-ppen a dohányárnsok megrendszabályozáaa és a
kutrafíknsok védelme, a másik rész pedig a dohánytőzsdék számának korlátozása még pedig oly
irányban, hogy a mainál több dohánykiániditáai engedély egy városban vagy községben sem adható.

CSIKI

4-ik oldal.

LAPOK

— A székely körvasút A székely körvasút kertet, melynek a jó levegőjében, mely a vizek
építési munkálatai a befejezéshez közelednek felöl jön, UdUl a pénzes amerikai. Felvonó gépek
és immár annyira kétségtelen, hogy november közlekednek éjjel-nappal.
1-én a gyergyószentmiklósi vonalat is megVan a szállodában sok tekeasztal, 1BOO szoba,
nyitják, hogy a kereskedelmi miniszter utasítására a kolozsvári Qzletvezetőség már is meg- a legtöbb mellett fürdőszoba, öltöző, valamennyi
tett minden intézkedést a megnyitásra. — emeleten magas mennyezetű külön női társalgó terÁllítólag a jövő év tavaszán az uj vonal ki- mek, XIV, XV, XVI. tajos korabeliek, bársonyegészítése képpen Maroshéviz állomásról ki- szeri! szőnyegekkel, gobelinekkel, arab és török
indulólag Tölgyesig uj vasút építését kezízlésű berendezések, báli - lakoma - terem 1000—
dik meg.
— Milyen Idő lesz októberben? Meteor 1500 dollárért egy estére, éjjelre, szinház, uj háírja: Október hó változási napjai: 6, 7, 12, zas párok számára berendezett barátságos helyi13, 14, 18, 22, 26, 27 és 18-ra, melyek közül ségek, dohányzó, könyvtár, irószobák domborműlegerősebb hatásúak a 6, 12, 18 és 26-ikiak. ves pazar helyiségek, hivntalszabák, vasúti és gőzA 6 enyhébb, a 12-iki szeles, hűvös, részben sajózási-. színházi jegyek kaphatók, van bankcsapadékos; 18 újra enyhébb, száraz; 26-iki
hűvös, csapadékos, esetleg hideg jelleggel, terme. A háznak külön orvosui, gyógyszertára, ékmely dért, sót fagyot is hozhat s e jelleggel szerésze, divatárusa, kalapossa, szabója és borbélya, njságárulása. névjegy-nyomdája van. Feliila hónap végéig megmarad.
— A kőfaragók esti tanfolyama a buda- ninlhatnüaii berendezés. Természetesen minden
pesti m. kir. állami felsöépitő-ipariskolában I Budapest VIII. ker. Thököly-nt 74 sz.i oovember 1-én
nyílik meg. A tanfolyam czélja kőfaragó segédeknek és mestereknek a kifaragó iparban való szakszeri! kiképzése. A tanfolyam két téli félévre teljed a évenkint november elejétől március végéig
tart. a tanítás hetenkint 5 napon este ti órától
8 óráig történik. Beiratkozni személyesen vagy
postán október 20-tól 29-ig lehet A beiratkozáshoz szükséges: erkölcsi bizonyítvány s munkakönyv vagy munkabizonyitvány. A beiratási dij
lélévenként 1 korona, a tandíj tiz korona. A kir.
felső építi ipariskola igazgatósága.

— Világos és sötét dohány. A kistrafikuaok országszerte azzal a panaszszal fordultak a
pénzügyminisztezhez, hogy a nagytőzadések a saját kicsiben való eladásuk számára kiválaszják a
világos dohányt és világos szivarokat, nekik p iilig a kevésbbé kedvelt sötét árut szolgálják ki.
A pénzügyminiszter a panaszt indokoltnak és alaposnak találta és ezért rendeletet bocsátott ki,
amely meg fogja akadályozni ezt a viaazaélést
Elrendelte ugyanis a miniszter, hogy a dohány- és
azivarnemüek jelzése ezentúl ne a burkolaton kiviil
legyen, hogy a nagytőzsdés se tudja, világos vagy
sötét dohányt vagy szivart tartalmaz-e a csomag
v a ^ doboz.

— A Tanítók vasnti kedvezménye. Az Or-

szágos Tanítói' Egyesület — mint értesülüuk —
a vasnti féláru jegy engedélyezési érdekében országos mozgalmat indított. Legközelebb nagyobb küldöttség fogja felkeresni a kereskedelmi minisztert
és ismételten fogja kérni a kedvezmény megadását.

— Petroleumos üvegek jelzése. A m. kir.
belügyminiszter rendeletet adott ki, melyben kötelezi a szatocskat, kik petróleum árusításával foglalkoznak, hogy ezentúl minden olyan üveget vagy
egyéb tartályt, melybe tőlük petroleumot vásárolnak : „Petroleum, tnszveszélyee* feliiatu cédulával
lássanak el. A rendelet be nein tartása snlyos büntetést von maga után.

— Közutak anyakönyvelése. Uyergyószent-

miklós városházán 1. hó 23-án d. n. folytatták le a
közntak anyakönyvelését. A bizottság Fejér Sándor
elnökláte alatt dr. Ijamos Kálmán jogügyi tanácsosból, Pap Domokos műszaki tanácsosból, Breznay
Géza kir. főmérnökből, Kondorossy Kornél máv.
osztály mérnökből állott

— Titokzatos gylkoság. Folyó hó 20-án

Vaslábon egy gabona-kereszt alatt egy ídos oláh
asszony holttestére akadtak. Az öreg asszony több
mint 20 sebet kapott gyilkosától s valóságos
vailállatias gyilkosságnak esett áldozatni. A gyilkost nyomozzák. A gyilkoság azelőtt pár nappal történhetett

CSARNOK.
Anyámhoz.
Te adtad éltemet szerető jó anyám,
Ki előttem most is mindenek felett álsz.
Te ringattad bölcsöm csecsemő koromban,
Beszéd- s imádságra te nyitottad ajkam.
Hogyha balszerencse s csüggedés ért néha,
Életem hajóját te vezetted partra.
Jó s balszerencse közt őrködsz most is s szeretsz;
Az Isten áldjon meg ezért százszor téged I
Petra Etek.

New-York! hangulat
— ütiiép. —

L-U: Vértezi tárol?.
Százszoros milliomosok, az Astor testvérek,
János, Jakab éa William, egy előkelő helyen, négy
utcát elfoglaló block-on 16 emeletes szállóházat
építettek, az időben legnagyobbat a világon, hogy
elhomályosítsa valamennyit, tengeren innen éa azon
tuL Olyan sokan laknak benne, hogy évek multán ae ismerik meg egymást, akár nagyvárosban
az emberek. A vörös kőből épült Waldorf Hotel
ez n szálloda, a badeni család alapitójának nevéről. Megnéztük az öt millió dollárba került nehézkes építkezést! szállóházat kivBl-belül minden
fényességében, tetején a 17, szabad emeletem lérő

itt, a new-yorki előkelő társadolini élet jegerzedö
pontján. Egy ing mosásu, vasalása egy negyed
dollár. A napi 10.000 dollár bevételen tVliiI kezdődik csak a haszon. A pazarabb lakosztályokéit
elfizctnek naponta 100—500 dollárt. Jól tiímködje
meg a zsebét, a ki ide száll, nii'rt a dilsgazdng
emberek szállodája cz, tele ragyogó tükrökkel, értékes tesméuyekkel. Az egyik emeleten liániin
zeneknr is játszik, anélkül, bogy fent, lent, mellette bárkinek a nyugalmát zavarná.

A Waldorf szálló liires és gazdag embereknek
a találkozó helye. Henrik porosz herceg is itt
szált meg. Az intei parlamentáris kongresszus magyar
csoportjának 50 tngja vett ebben a szálludátmn
Salgótarjáni kőszénbánya részvény 5ÍIK.—
lakást, nz igazgatóság egy szalont ingyen boi-sii- Budapesti közúti vuspálya részvény iV,l7.—
tott a rendelkezésükre. Mugyar cimeres zászló len- Adria tengerhajózási részvény — 422.—
gett ezalatt az épület homlokzat részén.
A szállodu czüstkészlete megnyitáskor 1,250.000
koronában került. A vízvezeték évi dija 250.000
korona. Az alkalmazottak szám 1B41, műszaki
személyzete 115 tagból áll, A napi átlagos bevétel
100.000 korona. Pincéiben 20,000 tonna szenet
tartanak tartalékban bányászsztrájk esetére, m»*rt
csupán csak fehémihát tiö.OOO darabot ninsuiik ki
naponta.
A Central Parthoz érünk. Mellette és a Parkon
tnl a Kil't11 Avennc-nek csaknem kétharmad része
van még hátra, olyan hosszú az. Nem győzzük
meg idővel, de meggyőződünk arról hogy New-York
BZ újvilágnak nemcsak a legnagyobb, de leggazdagabb városa, az egész világon pedig kereskedelmi
tekintetben csak Londonnak enged, de ha igy halad,
eléri és túlszárnyalja.
Az 1IÍ99. évben csak <>000 lakosa volt NewYorknak. Íme 200 év után látjuk, tudjuk, mivé lett.
Egy praktikus, New-Yorkot, Brooklyut, llobokent és Xew-Jersey-t ábrázoló képes levelezőlapon
találom a legújabb adatokot. Ezek azok: A világ
második legnagyobb városának területe 359 négyBzög mértöld. Viszpartjánnk bosszúsága 350 mérföld. Rendőre van 7725. Katona és tartalékosa
8531. Templom van benue 11118, szinház 72, újság nyomatik 720. Huszonötezerrel tölb a ní>,
mint a férfi. Minden hatodik percbeu egy gyermek
születik, minden tizenhárom percben házasság köttetik, minden hét percbeu egy ember hal meg.
New-York várossal 18ÜH. évben egyesült Booklyn
város és még m'is kilenc kisebb, határos község.
New-Yorknak az utolsó öt év alatt 549.952 lélekkel, tehát lli'/o-kid lett több a lakosainak száma.
A városok történetében niues eset ilyen szaporodásra,
melyhez azonban a kivándorlók nagyon hozzájárultak. Olyannyira, hogy New-York város lakosainak talán csak egynegyede a törülmetszett benszülött.

40. szám.

zási részvényeknek jelentékeny áremelkedését a bokorból, legyen helyén maga is. Kár vele
és mig az első két papírnál a kedvező üzlet- igy bánni és kár lenne a kigondolt haditervet
menet szolgált érvül a vásárlásokra, az Adria végrehajtani.
részvényeknél ezenfelül azon hírrel is hozták
Miért azokat a szép reményeket oly kímékapcsolatban a vásárlásokat, hogy a subventio letlenül sárba tiporni. Az lenne még a legszerződés meghosszabbítása iránti tárgyalások helyesebb, ha szóval mondaná meg neki, hogy
kedveső befejezésre nyújtanak kilátást. Keres- mi bántja szivecskéjét és mi meg vagyunk róla
letnek örvendtek továbbá a magyar ruggyanta- győződve, hogy az adandó felelet a legnagyobb
árugyár és a magyar vasúti forgalmi részvények mértékben kielégítené. Ennek lenne a legtöbb
is, melyek a jó jövedelmezőségre való tekin- eredménye és ez lenne magának a legnagyobb
tettel beavatott oldalról is vásároltattak, továbbá elégtétel. Azt is tudjuk, hogy bármilyen poenia salgótarjáni kőszénbánya részvények, melyek tentiat szab ki, levezekli — magáért. Nem
625 koronás árfolyamot értek el, de az irány- szabad igaztalannak lennie. Próbálja meg jó
zat változása után 612-ig mentek vissza. A tanácsunkat, meglátja édesebb lesz a viszonthazai kőszénbányák részvényeinek állandó látás. Mi is vagyunk a — viszontlátásig.
emelkedése legutóbbi napokban az urikányBogárszem. A pletyka elleni orvosságot
zsilvölgvi kőszénbánya részvényekre is lerelte
a figyelmet, mely papir — bár rendes piaca Pá- fedezzük fel ? Inkább elindulunk mi is az
risban van — mint egy hazai bánya vállalatnak északi sarok felfedezésére. Az az értéktelen
részvénye mindnagyobb mértékben vásároltalik kis pletyka különben se zsenirozza magát:
belföldi tőkések részéről. A nagyobb vásár- minél többet foglalkoznak magával, annál jobban
lások hatása alatt a részvények árfolyama kb. elárulják, hogy nemcsak érdeklődnek maga
iránt, hanem irigykednek is magára.
8 franknyi emelkedési éri el.
Baby. A kérdéses ruhadarabnak csak térA részvénypiaccal ellentétben a járadék és dig szabad érni. Ezt kívánja az ízléses és diszbefektetési piac el volt hanyagolva, sőt a 4'Zo-os tingvált öltözködés.
magyar koronajáradék közel l'Wnyi visszaesést
Pajtás. Egy gyík szempár. A népszövetszenvedett, miáltal részben azzal is van összefüggésben, hogy a részvénypiac megélénkülése ségi gyűlésen azt mondták róla, -olyan szép,
folytán a közönség részvények megszerzése hogy szebbet még pingálni sem lehet,< és azon
egy cseppet se csodálkézzál, ha erre egy harcéljából járadékállományát értékesítette.
madik is zavarba jött.
Ámbár a belpolitikai viszonyok némileg
Tanácstalan. Az a szerelem, a miről emtartózkodóvá teszik a tőzsdéi, még sincsen
kizárva, hogy a külföldi tőzsdék szilárd irány- lítést tesz olyan, mint mikor a katicabogár
zatának hatása alalt nálunk is kedvező hangulat beleszeret az éjjeli boszorba vagy akár a svábbogárba.
fog az értékpapírpiacon felülkerekedni.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a
következők vollak:
szép l(i. szép 23.
Í112.—
Ili.—
439.—

A cslkvármegyel gazdasági egyesület
igazgató választmánya f. hó 22-én a vármegyeház kisebb termében ülésl tartott. Elnökük a
megjelenésben akadályozva levén, az ülésen
Bara Jinos igazgató választmányi tag elnökölt.
A földmivelésügyi minisztérium többrendbeli
leirata tudomásul vétele után székelyföldi kirendeltség azon értesítésére, hogy földmivelésügyi miniszter ur legelő javítások céljaira több
községi közbirtokosságnak nagyobb összeg
államsegélyt helyezett kilátásba, Ince Ignác ig.
válaszlm. tag felszólalása folytán kirendeltség
megkerestetni liatároztalott az iráni, hogy a
legelöjavilások céljaira engedélyezett összegből
iövörc Csalúszeg község is részesiltessék.
Udvarhelymegyeikirendeltségi megbízott az ikerválló eke pártolása iránti átiratára megkerestetni halározlatolt, hogy az ekét nálunk is
mulassa be. A folyó év tavaszán tartott bikavásárról és a takarmány vetőmagvak kiosztásáról szóló jelentések tudomásul vétettek. Megállapittatotl a f. év őszén tartandó állatdijazások
programja, mely szerint november 8-án Kászonaltizen, 9-én Csikszentkirályon és 10-én Csikszcnltamáson, fognak az idei állatdijazá.ok
tartatni. A csikszentmihályi gazdakör rendes
tagul, továbká Gábosi Dénes és Imre Jenő
évdijas tagokul felvétettek. Székelyföldi Kirendeltség azon megkeresése tárgyában, melyben
értesiti az egyesületei, hogy földmivelésügyi
miniszter úrtól felhatalinnzást nyert az akció
körében vont vármegyénkben állatdijazások
rendezésére s ennek érdekében felhívja a kirendeltség helyi megbízottját, hogy a díjazásokra
nézve a gazdasági egyesület megállapodásai
szerint és a kir. gazdasági felügyelővel egyetlértőleg járjon el, miután helyi megbízott a
gyűlésen való megjelenésben akadályozva volt,
a díjazásokra vonatkozó netán szükséges intézkedések megtételével titkár megbízatott. Szebeny
Péter ig. válaszlm. tag a mértékhitelesitések
körül felmerülő nehézségeket telte szóvá, minek
lehelő orvoslása iránt vármegye alispánja megkerestetni határoztatott.

Árverési hirdetmény.

Dávid Gyula őrmester és neje szül.
Petres Karolina magánárverésen eladják
Csíkszeredában folyó évi október hó 3-án
d. u. 2 órakor, a tanács háznál, a Hargita-utcában levő belsőséget és az összes
külsőséget. Köztük van egy kaszáló, mely
17 hold, továbbá az összes közhelybeli
illetmény és négy törvényterü széna. 4-4
ÉRTESITESI
Értesítem a mélyen tisztelt közönséget,
miszerint a tűzifa felvágást géppel
október hó 15-én Csikszeredaban
megkezdem.
C s i k i József.
Előjegyezhetni lapunk kiadóhivatalában.
Száin 1936 - 9 0 0 .

Hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság közhírré
teszi, hogy Csikszentgyörgy (BAuk falva)
község vadász területe 1910. j a n u á r
hó 1-től kezdődóleg egymás után l.ökövetkezö 6 (hat) é v r e folyó évi ok-

tóber hó 2-án délelőtt 9 órakor

Csíkszeutgyörgy községházánál a legtöbbet igérőuck haszonbérbe fog adatni.

Az árverési teltételek a jegyzői irodán a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikszentgyörgy, 1909. szeptember
hó 16 án.

Puskás Lajos s. k.,
küzs. jegyző.

Bálint Ferenc s k.,
2—2

közs. birú.

Faeladási hirdetmény.

Közhírré tétetik, bogy a csikszentdomokosi közbirtokosság Borzsbükk nevű
Szerkesztői üzenetek.
erdejében törzsenkénti felvétel utján
Zs. Vannak társadalmi kötelezettség, melyek
KÖZGAZDASÁG.
elől kitérni nem lehet. És ha mégis valaki 1578 köbméterre becsült fenyő liuszonfa
A .Harma* Maiyar Általános ViltMiM RMZ- kitér, a szerint hogy ezt milyen formában teszi, folyó évi oktober hó 11-én hétfőn
d. e. 11 ó r a k o r Csikszentdomokos
vfeiytáriMág, Badipeat, háti jstatése a tözads- udvariatlan vagy paraszt.
Mi elgondoljuk, hogy ez a kötelezettség községházáuál tar'andó nyilvános szóbeli
fargalsarAI éa péaiplaciról.
a maga előjogaival szemben meg kell, hogy és zárt Írásbeli versenytárgyaláson, a
Budapest, 1909. szeptember 23.
semmisüljön, de viszont magának sem sza- legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
A budapesti értéktőzsdén az üzlet a lefolyt bad olyan nagyon követelőzőnek lenni, hogy
Kikiáltási á r 7380 kor. azaz hétezer
hét elején a kedvező irányzat medrében foly- akit megkOIOmböztetett barátsággal tüntet ki,
tatódott és különösen egyes helyi értékek tar- azt a társadalom bármilyen kis mértékben is háromszáznyolcvan korona
tós kereslet mellett jelentéken árfolyamemel- megbélyegezze. Ezzel tartozik elsősorban önBánatpénz 740 korona.
kedést érték el. E tekintetben a spekulátió magának. Mert ha ő rá mondanak ilyet, akkor
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
támaszt nyert a külföldi, elsősorban pedig a magának a legkellemetlenebb épen azért, mert
német tőzsdék szilárd irányzatától, ahol a szén közel áll hozzá. Az a kis séta sem elég, hogy
A futömeg a kikiáltási áron alul
és vasbánya értékek az iparterületekről érkezeit durcás legyen. Sokszor jövünk olyan helyzetbe nem adatik el.
kedvezőbb jelentések hatása alatt százalékokra akarva akaratlanul, valakivel sétálnunk kell, talán
Az árverezési és szerződési feltételek
menő emelkedést tüntettek fel. A legutóbbi épen akkor, mikor kellemesebb percek elé
napokban azonban a belpolitikai viszonyoknak nézünk.
megtekinthetők Csikszentdomokos közujabb kiélesedése kedvezőtlenül éreztette haIlyen és hasonló kicsiny dolgokon nem ségházánál és a járási erdógondnokságtását a mi tőzsdénken és bár a szilárd alap- szábad fennakadnia különösen akkor, mikor nál Csíkszeredában.
hangulat korántsem ment veszendőbe, mégis szentül meg van győződve, hogy maga neki
Az eladandó erdórész a csikszenta nagyobmérvü realisátiók az árfolyamok szín- az egyetlen. És most már csak azért sem szabad
vonalát kisebb-nagyobb mértékben csökken- ezt vele éreztetnie, mert egy ilyen kisszeszé- domokosi vasúti állomástól mintegy 4
tették, különösen azon papíroknál, melyek lyesség, — mikor komoly ragaszkodásról van kilóméterre van. — Szállítási viszonyok
előzőleg az árfolyamemelkedésből nagyobb szó — tragikus következményeket szülhet. Elkedvezők.
arányokban vették ki részüket.
hisszük, hogy a maga női ambícióját ez a kis
Csikszentdomokos, 1909. szeptember
Áttérve a forgalom egyes részleteire, ki szépség hiba is sérti, de azt is engedje meg
kell emelnünk többek kOzt a budapesti közúti nekünk, hogy nem ő az oka. Hogy miért, azt hó 18-án.
vaspálya részvényeknek, a beocsini czementgyár maga is ép oly jól tudja. Azért a miért épen
Kurkó József,
részvényeknek, valamint az Adriai tengerhajó- durcáskodik. Most már ha kiugratta a nyulat
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bírt. jegyző.

.

ám.

CSÍKI

722—1ÍMW. azám.

Árverési hirdetmény.

l a p o k

1778—1909.

ki.
Alulirt kiküldőit Inr. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy n eMkazereílni kir. jflniHhirósngÁrverési hirdetmény.
iiuk l'Mt'.l. évi V. MM2.H7.innu végzőé folytán <lr Alattirt község elöljárósága közhírré
Ihirmlirs Ki'Iix esikszereilni ügyvéd iiltiil képviselt
S/:ihó Hnlűzs esikzsi>gtt<lifokos végrehajtató ré-leszi, hogy Vacsárcsi község határbirójászéit*. végrehajtást szenvedő el1«-n 45* korona 42 nál felfogott 1 drb 2 évis fehér üsző;
fillér követelés s jár. erejéig elrendelt kielégité^j 1 drb 2 éves kik ökör, két füle csipett;
vr^K'lmjtiis folytán alperewtöl lefoglult ért 12(M) 1 drb 5 éves fehér meddő telién, nyakoronám heenült ingiWigokni n csíkszeredai kir. kán
cigány haranggal, nevezett község
júrűftliiriWig IMW. évi V. 1042. s/áimi végzésével
n további eljárn* elrendeltetvén, animk ;iz alnp- és házánál folyó évi október hó 18-án déllelulloglidtnlűk követelése erejéig is, ninennyihen előtt 8 órakor nyilvános árverésen el fogazok kielégítési jogot nyerlek volna, a végrehaj- nak adatni.
tatást szenvedett Csikzsögödön a téglavető telepén
Vacsárcsi, 1909. szeptember 23-án.
és Csikszeredáliau leendő megtartása határidőül
1909. évi október hó 9-lk napján délután

Mánya Antal,

Biró Kálmán,

4 Órája kitiizetik. amikor a biróilug lefoglult injegyző.
biró.
gók és pedig 1000 égetett tégla. 14500 égetetlen
tégla a legtidibit Ígérőnek készpénzH/etés mellett, BIBB>5HBI1I51IBIB151IB[BI5IIBIB15HBIBÍ5IP
szükség esetén heesáron alul is el lógnak ndahii.
Kelliivahuik mindazok, kik az elárverezendő inEO próba """denkit bámulatba ejt! I|j
góságok vételárából a végrehajtató követelését mega „ T E R E B I N " balzsamos
U3
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részépltószerek használatánál.
E
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és
Arckrém
kor. 3.— | S
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből kí nem tűnik,
Púder
. 2.— f i
hogy i-Uöhliségi jelentéseiket az árverés megkezÚrhölgyek szappana
» 1.60 gj
déséig ululirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy
• 1.50 g
pi dig szóval bejelenteni <d ne mulasszák, mert ki'i- Szájvíz
1 • • 111•«-11 esak a vételár fölöslegére fognak ulaltatui. Valódi Tcrcbin illat illúzió . . 10 — y
rózsa, ibolya, orgona stb. j=J
Ki It C»iks%eieda. 1 ÎH»*I. évi szeptember hó 24-ik Gyöngyvirág,
illat-illúziók, (természetes viráu illat- @
napján.
kivonat; Uve^cnkinl 3 koronáért k iplialó I s
Molnár Sándor,

kir. bir. végi uhu.tó.

Sz. r,:>:<—p.mw. végih.

5-ik oldal.

F E K E T E VILMOS

lllatszertárában, Csíkszereda.

ra

p]

Postai megrendelésüket utánvéttsl.apóni
előleges bekiildeae esetén bormenlve [nj
Árverési hirdetmény.
SBăllitok. Fog«erék, a' oj- eu r g-ipolo- 1=1
sserek, il atszerek nag. vúlas<.lü;fban.
Alulírott bírósági végrehajtó az lKN|. évi LX.
II - 4H
te.
£-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy
íi esikszeiedai kir. járásbíróságnak lito't. évi Y. iaiiai3iíaiiiaBiaigiH^[gfenaiicni3fiaiimBÍBlfll
mm. .«izáinii \égzése következtében dr Kejér Antid iigvvéd csíkszeredai lakos javára 21 kormia Szám 1 0 8 3 - 1 9 0 9
tíu líllér s járulékai erejéig l'.'Oî». évi augusztus
hó Cl-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján
Faeladási hirdetmény.
Irt'i•glalt és tí2H koronn ÍM) Hllérre becsüli követKözhírré telelik, hogy a csikjenő
kezű ingóságok, u. ni.: bolti árueikkek. Iiá/.i IMIIofaivi közbirtokosság tulajdonát kép-zö
rok stb. nyilvános árverésen ehubitnak.
.Melv árverésnek a esikszereihii kii', járá.ohiró- Csikimidaras II r.'vsz T.irvész-hiiroitikut
>ág lenti V. *zánm végzése lölytán. 21 k.»n»na
terlletcii 10684 kübmé er fenyő
Mirtliértökekövetelés, eiiii>-k 1 1 évi junius hó legelő
haszoiif.i eladús.i coljából folyó évi októ22. napjától járó ő" # kamatai.
9 válródij ésber hó 9-én szombaton d. e. 11 órakor
eddig összese i 2'.t korona tillérbeu liíi«)iliig már
niegállapilolt költségek erejéig végrehajtást, szen- Csikjenóf'itlvii községházánál nyilvános
vedő lakásán Csíkszeredában leendő megtárlá.sára szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás wm

i w t ű ' Hugyhajtó és hugysavoldó inm w i i

SZULTÁN-FORRÁS.
Hagyott kellemes, tlsztalzú, szénsavban gazdag, bör és dus ki thlon-tartalmu ásványvíz.

Gyógyító és üditő ital.
Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykő- és hólyagbajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegségeknél, csúzos bántalmaknál, továbbá
__-3Z.—
a légzö- és emészlö-szervek hurutos bajainak gyógyítására.
—

SzuItán Lithion-gyógyforrás-vállalat.
Kutkezelőség es központi iroda: EPERJES.
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
ásványviz kereskedésében, Kolostor-utca 23. — Telefon 318.
Orvosilíag a j f i n l v a . 12-52 I v n p l i a t ó m i n d e n ü t t .

• J ^ - ^ y c n T= rree / ^ rorfliUjon minden érdeUdAd
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Sótényfák, dieeoserjek, tűlevelűek, keritésnővények,
Bogyogyümöloaüek stb.

SZŐLŐOLTVÁNYOK, fl simairn)

^

_

európai én amerikai s'ma é" gyökeres veMaók.
(Oktató diasirjegyaék kívánatra ingyen).

arsav.
fa i 5 k ó l á k ; é s 'szo.Ióolt' v drujt el epek.

1909. évi október hó 5-lk napjának délulánl fog tartatni.

4 Órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni
Kikiáltási á r : 50902 korona.
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak
meg. hogy az érintett ingóságok az lHMl. évi l<X.
Bánatpénz : 5090 koronn
te. 107. és 10S. íj-ai értelmében készpénzfizetés
Utóujánlatok nem fogadtatnak cl.
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
Fatömug becsüron alul nem fog eláron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az eláiverezendő ingóságokat má- adatni.
sok is le- és felülloghiltatták és azokra kielégítési
Árverési és szerződési feltételek és
jogot nyertek volna, ezen árverés az I HK|. évi
XI,. te. 120. g. értelmében ezek javára is elren- a becslési kimutatások megtekinthetők
deltetik és pedig Kammer és .lekelíus, Koekás JtéluCsikjenőfalva községházánál.
Welkeiistein és Társa javára is.
kihasználandó tertllet jó karban
Kelt Csíkszeredában. l'HÜl. évi szeptember hó lévőA erdei
ut mellett tertll el és u
Hi-ik napján.
Keresztes Gyula,

kir. I)ir. vúgrehiijtó.
N y a v a l y a t ö r é s !

Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban szenved, kérjen iratot, ingyen és bérmentve kapható a szabd, battyugyógyszertár
által Majna-Frankfurt.
676— 1909. vgrb. szám.

Árverési hirdetmény.

gyimesküzéploki vasuli állomástól mintegy 22 kilométernyire fekszik.
Csikjenőfalva, 1909. szeptember 15.

Bálás János,

Márton István,
birt. elnök.
MIMtHIHtWMHHWIi

u. jepjv..;.
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Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz.

Ima- és énekeskönyv

Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.
uj kiadásban megjelent. — Kaplialó :
iríikeilisébj, |
tc. 102. s-a értelmében ezennel közhírré leszi,
í k s z eköuir e d áésbpaDirksrakeilisébJ,
an.
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1909. évi I SzvobodaC sJózsef
7738. polg. számú végzése következtében dr 9
r .
.1 u .. .. M*M««M
Erös Vilmos Ügyvéd által képviselt Rosenscheín
Testvérek fiumei cég javára 247 korona 57
fillér s járulékai erejéig 1909. évi julius hó A volt postaépületben 1 emeleti lakás
19-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 960 koronára becsült következű ingóságok u. m.: bolti berendezések, 1 Értekeihetni Farkas Láiárnál Csiksteredaban.
kocsi-szán, 1 vastengelyü lószekér, 8 szekér
széna stb., stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 1909. évi V. 895. számú végzése folytán 247 korona 57 fillér tökekövetelés, ennek
1909. évi julius hó 7-ik napjától járó 6" o kamatai, Va"', váltó dij és eddig összesen 33
korona 20 fillérben bíróilag már megállapított
költségek erejéig végrehajtást szenvedett lakásán Csikvárdotfalva községben leendő eszközlésére 1909. évi október hó 4-lk napjának
délulánl 4 órája határidőül kitiizetik és ahhoz
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteti ingóságok az 1881.
évi LX. tc. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az
1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Csíkszereda, 1909. évi szeptember hó
18-ik napján.
Molnár Sándor,

KIADÓ.

kir. bir. végrehajtó.

ÉRTESÍTÉSI
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására
hozni, hogy Z s ö g ö d és C s í k s z e r e d a között lévő birtokomon

S I R K Ö - R A K T Á R T
nyitottam. Síremlékeim mindennemű kőanyagokból vannak előállítva, u 111. granit, sienit, márvány és trachitból.
Úgyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó
szakmába vágó munkát, a legrövidebb idő alatt.
Főtörekvésem, hogy a nagyérdemű vevő közönséget jó
minőségű értékes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb
á r a k m e l l e t t . A mélycu tisztelt vevőközönség pártfogását kérve,
maradok kiváló tisztelettel:

GÁL KÁLMÁN, SIRKŐ-RAKTÁROS.
13—25

Üzlet áthelyezés a Kossuth Lajos-utca, Szultán Lázár-féle házba!

ÜZLET ÁTHELYEZÉS!
Van szerencséin a mélyen tisztelt hölgyközönség becses figyel-

mébe ajánlani, miszerint az igazságügyi palotával szemben levü

DIVAT-KALAP SZALONOMAT

folyó évi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába,
a Szultán Lázár-féle helyiségbe tettem át és egyúttal

NÖI-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ
alakítottam át. Raktáron találhatók : díszes és diszitetlen
kalapok, gyászkalapok, kalaptük, arcfátylok, virágok,
szallagok, tollak, csattok, selymek, divatos angol
sapkák és szőrme sapkák, bársonyok és plűsök min-

d e n s z í n b e n t a l á l h a t ó k . Elvállalok mindennemű átalakításokat, javításokat jutányos áron, b miután célom minden
egyes vevőmöt a legszolidabban kiszolgálni kérem becses
jóindulatu pártfogásukat, kiváló tisztelettel:

Özv. Nagy Jakabné, Csíkszeredában.
Egy jó családból való leány tanulónak felvétetik.
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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: FÁHNDRICH ZOLTÁN
cégnél (Lux-féle ház).
Kapható hordóban éa napontA friss tölt sü palackban az országÁrjegyzék, azonnali palackosere melleit: Kászoni Salutáris és Rcpăti 1 literes

palackban 20 flllcr, felliteres palackban 17 fillér, nagybapi véreinél árengedmény.
Borszéki, Baross, Borhegy, Előpaiak,Oloria. Fehérkoi, Felsőrákosi
Mária, Boholt, Kássonjakabfalta borpataki, Hargitaliget, Matild, Székely Selters és Sztojkai gyógyvizek. ||

E/cu pyócyvi/.eLin kívül kiipliutnk im^:

szerte elsőrendű minőségűnek elismert Haggenmach.er-féle
kővetkező fajta sörök:
.
htrafff'^Mor.
— &<t(on a fa ,, ZVw<'/i*Vsr>r. — ,, iíttjof'-nof.

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 s ú t i á l l o m á s r a s z á l l i t v a
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N A t í y J Ó Z S E F KŐFARAGÓ-MESTER
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ.

BÚTOR

MINDENNEMŰ
tételek

mellett

F O G O L Y Á N

Tolefoii Mz.-'mi iJOÖ.

ELŐNYÖS FELkapható

E N I

) R E

Elvállalok niindeuncmU kőfaragó,
épületmunkákat — a legolcsóbb árak

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak,
ágyteritök. függönyök és mátrácok stb.

*
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Kul-n. fiO.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 1)
tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel.

újonnan kibővített butorraktárában

Zongorák és varrógépek

értendők.

mellett és u legkényesebb igényeket
kielégítően szállítok gránit-, syenit,
labrador-, márvány-, mész- és homok
kőbnl készített síremlékeket.
Rajz és méret szerinti megrendeléseket butormárványra azonnal foganatosítok.
Ügynökük mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni,
bogy ez által is ármegtakarítás éressék el
A ii. é. közönség szíves pártfogását kérve, kiváló tisztelettel
N A G Y J Ó Z S K K , K Ö K A U A G Ó - M ICÍSTLÍU.

Gzell Frigyes és Fiai

U j

cipész

25 _3o

ü ^ l e t .

b orna o kRi'esk eü o t es boroagy termel ok;

Tisztelettel értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy Csíkszeredában az Orbán
József ur házában, a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság szomszádságában

Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók

nyitottam. Több évi bel- és külföldi tanulmányaim és tapasztalataimnál fogva abba
a kellemes helyzetben vagyok, hogy elvállalok minden e szakmához tartozó cipész
munkát: nők, urak és gyerekek részére. Készcipő raktáromban naey választékban
tartok raktáron mindennemű cipőket, csizmákat és cipó felsőrészeket kész-dpókhöz, úgyszintén rendelt cipőkhöz, melyeket a legjutányosabb áron számítok.

MEDGYES

cipész üzletet és kész-cipő raktárt

erdélyi fehér borokban,
Kitűnő s a j á t termésű borok.
Különlegesség kiválófinom vörös borokban.

Elvállalok bármilyen e szakba vágó javításokat a legolcsóbb árak mellett. Jó, olcsó
munkáról és pontos kiszolgálásról előre is biztosítom a mélyen tisztelt közönséget.

5 3 5 3 5 3 ^ 3 5 3 0 5 3 5 3

I

Kérve a szíves pártfogást, maradok kiváló tisztelettel

László Albert cipész-mester Csikszeredaban.

Boda József orgona és hármonium építő EJ
C S I K T A F L O C Á ' K .

Vun szerencséin a főtisztelendő papság és a in t.
egjliázianáes szíves tudomására hozni, miszerint

OIKiONA ÉS IIAHMONU'M
ÉPÍTŐ M Ű H E L Y KM ET
teljesen újonnan reudeztein be, minek irániul
inódombaii áll a legnagyobb szabású orgona épi
teset is elvállalni. Bárminemű javítás és átalakításokat a legjutáii) osabb árban pontosan eszközlök.
A nagyérdemű közönség pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel:

o d a J ó z s e f , orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán.

A román király volt udvari szállítója.

5-13
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AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA
legjobb az ákácvírág-krém,
amely az arcbőrt rövid idő
alatt Ucévé és széppé teszi,
a májfoltot, szeplőt és más
kiütést eltávolítja. Ára I korona. Kapható a készítőnél
és postán is megrendelhető

SZEREMLET TIHAMÉR
gyógyszerésznél, Cslkszentmártonon.

II KERESKEPO TANULÓNAK p
egy 13—14 éves fiu felvételik
8 Z V O B O D A JÓZSEF
jl
könyv- és p a p l r k e r e s k e d é s é b e , IJa
Cslkezeredálsan.
1®

H1RDETESEK
olcsó árszámitás mellett
közöltednek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

NyuutoU 8ircbo4a Jóiaef kOByroyoBdájábaa, Caikaieredábu, 1909

