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CSÍKI LÁPOK
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP.

Szerkesztőség te kiadóhivatal:
BBVOBODA JÓBBKF ktayvkanakedéM,

bori t lap azelleml részét illető minden közlemény,
valamint hlrdetéaek éa elóflzetést dijak la kMdendók.

A béke.
A mai válság váratlan megoldást
nyert. Gyorsan egy-kettőre jött létre a
béke. A választásokat kiírják ; az erőszakos kormányt u j váltja fel. Wekerle Sándor az n j miniszterelnök, a kabinet politikai életflnk vezető embereiből alaknl meg
pártkülflnbség nélkül. As alkotmányos
rend helyre á l l ; as Összehívandó országgyűlés feladata lesz as államszükségletek
ellátása, az alkotmány biztosítása és a
választójog reformja az általános szavazati jog alapján. Mihelyt e munkával készen vau, oj választás lesz s az uj országgyűlésnek lesz feladata a mai válságot mozgató nagy kérdések megoldása.
Ezzel egy átmeneti állapot van teremtve, mely befejezése egy bosszú politikai küzdelemnek s megnyitója lesz
egy u j politikai korszaknak. Vájjon e jövő
politikai éra küzdelmei milyenek lesznek,
vájjon a magyarság politikai érvényesülését mennyire fogja az általános vá
laaztójog befuljásolni a jOvő titka.
Sokat rejt magában a béke által
nyújtott átmeneti állapot; olyan nyugvó
pont az, a melyről hosszú s heves politikai küzdelmeink közepette megpihenve
aggódva kell a jövőnek esetleg még hevesebb politikai küzdelmei elé néznünk.
Az általános választójog mellett a
sociálismus és a nemzetiségek nagyobb
erővel fognak a parlamentben érvesülni;
kényszerítve lesznek az Összes pártok
több gondot
forditani a socialis és
társadalmi kérdéseinkre.
Uj erők fognak felszabadulni, melyek'
kel szemben összekel 1 szednünk magán
knt, nehogy vezető szerepünk alól kiszabadulva állami létQnk kárára legyenek.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
Az ibolyacsokor.
— Eb 1 Mesebeszéd, Böske I Nem, nem az
képtelenség I — ilyen felkiáltások I sllateaoltak
as orss. tanítónőképző ll-ik osztályában a farsangi elóadáat megelósó napon.
— Hát ne higyjéték I — felelt duroásan
a Boakénak asólitott fiatal lány.
— Én nem ssoklam soha valótlanságot beszélni, as érzelmeimmel meg mindig tisstábaa
vagyok. Hiasen nem vagyok már gyermek I
— Ezt nem la akarja senki állilani rólad
— felelt a aiöszke hajú és réssás arou Bártfay
Bellus — de elhiheted, hogy meglepett minket
a dolog.
— As Istenért, hogynel — vette át a szól
ántos Irén. — Eselótt mindig azt hangoztattad,
bogy a Végh tanár ur Iránt engeaztelhetellen
gyűlölettel viseltetel és most? Most egyszerre
bevallód, hogy halálosan asereted. Hát nem különös es I
— Igen ám gyerekek I — kacagott Monostor; Oisns — da a szerelem és gyűlölet ikertestvérek.
— Bah I de roassnl fejested ki magad
űizns — ssólt megvetóleg Tury Jolán. Inkább
azt mondtad volna, bogy a szerelem könnyen
átvtlioshatik gyűlöletté éa vlasont . , .
— Meghajlok a nagyságod előtt — felelt
Gizus gúnyosan, mélyen hajolva meg Jolán elótt,
nire as lángvörös araeal mérgesen fordított hátai.

Megjelenik a lap

• laden a t a r d i n .
Kéziratok nem adatnak viasza.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F B J É R
ügyvéd.

A harc, a vihar tisztit. Az általános
választójog mellett várható küzdelmeket
jellemezni fogja, hogy az egész nemzet,
annak minden rétege és eleme benne
less ; u j éa eddig nálunk ismeretlen politikai erőtényezők lépnek fel, melyek
politikai küzdelmek fontosságát emelni
fogják.
Politikai léhaságnak és kOnyelmüségnek többé nem less helye, s különösen a magyarság politikai fejlődésére a
legkomolyabb korszak következik be.
Jól esik megállapítanunk, hogy az
általános választójog
megteremtésének
munkája az uj kormánynyal hazafias, az
ország viszonyait ismerő s a magyarság
érdekeit szivükön viselő emberek kezébe
került.
Nem kevesebb munkát végeznek ez
emberek, mint az uj politikai Magyarország alapját vetik meg.
Vajha munkájukra a történelem az
elismerés koszorúját tehetné rá.
S ehhez lehet is reményünk. Az uj
miniszteriumbsn tényleg a magyar közélet legkiválóbb férfiai vesznek részt. Ott
van Wekerlén kivUl Andrássy, Kossuth,
Apponyi, Darányi, Polonyi, Zichy, mind
a legnagyobb közéleti emberek közül
valdk.
Szinte rosszul esik elgondolni, hogy
ezen igazán „nagy" minisztérium csak
átmeneti szerepet van hivatva betölteni.
Elismerésre méltó Fejérváry volt
miniszter elnök szereplése az utolsó napokban. A nagy békezavaró most hűségesen szolgálta a kibontakozás munkáját.
Rövid absolulismusa tanulság rá, hogy
Magyarország alkotmányát
könnyedén
félrelökni nem lehet s az állam és az
egész mouarchia érdekei ellen cselekszik
az, aki az uralkodónak a törvényekbe

ANTAL

Nyílttéri owtkkek

soroniint 40 flU.-ért közöltetnek.
Egyes lap ára 20 fillér.

Bliflaetéai ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Ismeretlen czégek hirdetést dija elére flzetundö.
Hirdetési dijak a legolcsóbban szimittatnak.

a két legtöbbet igérő fakereskedd cég közül
annak a javára döntött, a kinek ajánlats kiesebb volt és tette ezt oly indokolás alapfáa
melyet tévesnek, helytelennek és vármegyénkre nézve sérelmesnek és károsnak találtunk,
kötelességünknek tartottuk a köz érdekében
tiltakozó szavunkat felemelni.
Tényekkel és érvekkel bizonyítottuk be,
hogy a vármegye a legtöbbet igérő ajánlatának
elfogadása esetéhen nemcsak, hogy kárt nem
szenved — a mit laptársunk mindenáron beszeretne igazolni — hanem nagy előnyökhöz
jut. Nevezetesen 20000 koronával — tehát tekintélyes összeggel — nagyobb vételárat ér el,
módot nyújt Európa egyik legnagyobb fatermeló
cégének, melynek megbízhatóságát a világpiacon
ismerik arra, hogy megyénkben a faipar és kereskedelem felvirágzását inkább fokozza, mint
egy szerényebb viszonyok között élő, sokkal
kevesebb vagyon felett rendelkező kiskereskedő.
Hsngsnlyoztnk végül, hogy a beérkezett
ajánlatok mérlegelése alapján és az árverési
feltételek figyelembe vétele mellett, már az árverési bizottságnak lelt volna kötelessége a
legnagyobb ajánlat mellett dönteni.
Vármegyei erdőeladás.
Ezek megdönthetetlen igazságok, melyekVármegyénk magánjavainak tulajdonát ké- nek feltevéséért az érdekeltség vádjával talán
pezi Uz- és Veresvii-völgyi erdőségének eladása még sem vagyunk illethetők, legkevésbé pedig
tárgyában lapnnk mait számában foglalt közle- laptársuuk részéről, mely közleményeinek minményünkre helyben megjelenő laptársunk reflek- den sorábsn a kissebb Ígéretet tevő mellett kél
tálván, azt veti szemünkre, bogy mi a .Szé- síkra, helytelen, önmagukat megcáfoló argumenkelység" 8-ik számában megjelent és ezen tumokkal.
ágygyei foglalkozó cikkben felsorolt .tényeket'
A .Székelység" főérve, melylyel Steinherz
meg nem cáfoltuk, igazuok bizonyítására érve- B. előnyét a Götz cég felelt kimutatni igyekket, positiv adatokat felhozni képtelenek voltunk. szik sz, bogy Steinherz msgyar ember, budaAzt a birlapi küzdelmet különben, melyei pesti bej. kereskedő, mivel a Götz ctg egyálezen Sgyben betekkel ezelőtt egyedül és kizá- talában nem „dicsekedhetik", nem lévén Marólag vármegyénk közönségének érdekében az gyarország területén egy fillér vagyona sem.
igazság diadalra jutásáért megindilotlunk és
.A midőn pedig a fővárosban és az egész
melyet a vármegye lakosságának minden rétege orBZágbsn egymásután alakulnak meg a ligák,
a legnagyobb szinpátiával és helyesléssel fogsd, a védegyletek a magyar ipar érdekében és a
egyedül csak laptársunk veszi zokon és olyan mikor a társadalmi ntou nyilt harcot üzenünk
nak igyekszik feltüntetni, mintha egyes egyének mindennek, a mi osztrák, hát akkor egy sült
vagy cégek személyes érdekeit kivánnók szol- osztrák céget pártol.unk?" Igy kiáll fel a
gálni.
„Székelység*. Hát ezt a nagyfontosságú és a
Bár meg vsgyunk arról győződve, bogy vármegye magánvagyonát közelebbről érintő
minden elfogulatlan ember, ki cikkeinket és a ügyet egy hazafias frázissal elütni nem lehet,
Székelységben erre megjelent válaszokat figyel kiváltképen akkor, midőn a frázisnak semmi
mesen elolvasta, ezen vádakkal minket épen alapja nincsen, mert tisztelt laptársunk a manem fog illetni, mégis szükségesnek tartják sa- gyar ipar fejlesztéséről és ennek érdekében
lát reputációnk és az ügy tisztázása érdekében alakult ligák missiójáról igen téves nézeten van.
is a Székelység közleményében felsorolt .téA magyar ipar pártolás nem abból áll,
nyekre" ismételten kiterjeszkedni.
bogy az országot kinai fallal vegyük kOrül
Mi mindaddig, mig a vármegyei erdő el- és megakadályozzuk azoknak a nagy tőkésekadása tárgyában a magánjavak igazgató-tanácsa nek a bejövetelét, kik az országban letelepedni,
közismert balározalát meg nem hozta, ezzel létező kereskedelmünket és iparunkat fejleszaz Qgygyel nem is foglalkoztunk. Amidőn azon teni, a még nem létezőt pedig megalapítani
ban értesülünk arról, hogy az igazgató-tanács kívánják, hanem éppen abból, bogy minél több

ütköző cselekmények elkOvetéset tanácsolja.
A külföld véleménye a jelen megoldásról ugyanezen gondolatnak ad kifejezést. A külföldi sajtó egyhangúlag konstatálja, liogy a magyar válság a monarchia
tekintélyét a nemzetközi életben erősen
megrongálta s a válság megoldása nagyban hozzájárul a monarchia tekintélyének
helyreállításához.
Az u j átalakulás minden tekintetben
érezteti hatását. A politikai zaklatások
egyszerre megszűntek. A kormánybiztosok
szaladnak működésűk színteréről. A komédia az összetoborzott küldöttségekkel
megszűnt.

— Ugyan gyerekek ne veszekedjetek már arcát Némethy Mariska. Gyertek lányok, fogjuk
— szólt rájuk bosssnsan Némethy Mariska, kit, körül a Böake padját és addig ne mozduljunk
mivel valamennyiüknél idősebb és komolyabb mig uem beszél.
volt, as osztály .anyuskájáuak* kiáltottak volt ki
— Helyes I Éljen Mariska, as osztály
— lükébb térjünk vissza a Böske dolgára. anyuskája — zuglak a lányok éa uyomb'au oda
Hisz ez egy rendkivüli esemény I Hogy a gyű- hnroolték székeiket a Böake padjához.
lölet, olyaa hamar átváltozott halálos szerelemmé.
A zis Véosey Lilly odacauszott Böskébes
Hiaa es olaasicus I
és hízelegve fonta körül kajaival:
— Hiába gúnyolódtok — bigygyesztette le
— No Böske, aranyhajú Böske mesélj.
ajakát Böske, — ugy sem fog rsjtam.
A dussogás egy pero alatt eltűnt Böske
— Különben, ba tudni akarjátok, meg arcáról. Mosolyogva veregette meg a Lilly rómondom, bogy ia már régóta szerelem a Végh ssás arcát:
tanárt, de nem akartam addig elmondani nektek,
— Te, te kis macska 1 ,
No nem bámig meg nem gyósódöm arról, vájjon viasont nom, hát beszélek I
sserel e ?
, Tudjátok, as egéss dologról ma dél— Ab I és ei a pillauat elérkesett volna után a próbán győződtem meg.
már? — kérdé gúnyosan Monostory Gizus.
Mig ti a sziudarabot próbáltátok, Végh
— Igenis, ha tudni akarod, — felelt mér- tanár laült a zongorához és eugem is oda intett,
gesen Böake, — Ugy is tudom, irigy kedssl
— Jöjjön próbáljuk el mi is addig halkan
— Bah I kiosike, hogy gondolás ilyen esz a Bzáuiunkal, mig a többiek a színdarabbal bajtelenségre, — bigygyessté le ajkát Gisus.
lódnak,
— Hshaha I Hogy én irigy liedem a Végbre?!
Éu le ls ültem tnellé a kétaser egymásután
No es mulatságos.
oljátssotluk a darabot.
— Sohse volt ideálom ss olyan tulmagas
Akkor Végh tanár becsapta a könyvel s a
sovány, hossza orrú, szóké hsju és bsjuszu férfi lehető legnyájasabb mosolyával fordult felém :
Brrr 111 Nekem csak a barna Imponál kiosike I
— Mit gondol, sikerülni fog a holnapi mu— Istenem, Istenem, — siránkozott Véosey latság?
— Oh tanár nr, — feleltem én remegő
Milly, ki bires voll kiváneslságáról a prepa-társak köaött — mindjárt osőngetnek lefekvéshez hangon — mi mindnyájan rajta leaziink.
— Ugye örülnek a lányok a mulatságés ti eltőltitek as Idól vessekedéssel, a helyett,
hogy hallgatnátok a Böske sserelmének érdekes nak ? — kérdezősködött tovább.
és meghstó történetét.
— Végtelenül tanár ur — feleltem én —
— Igazad van Caipssll, — felelt megoaipve s különösen mióta megtudtuk, kogy Irma néni

kegyes volt az ünnepélyt nyilvánossá tenni s
igy nem leánytársainkkal, hanem valódi fiukkal
tárcolhatunk,
— Igy megmerted mondani? — caodálkosojt Véosey Lilly, — Ah I Böske, bissen te egy
fenomenális leány vagy,
— És mit felelt rá a tanár ur?
— Mosolyogva fenyegetett meg ujjával s
csak annyit mondott: Lám, lám, ngye es jobban
tetszik, mint a lecke ?
Én nem feleltem semmit, csak pirulva sütöttem le fejemet.
Kevés szünet után újra megszólalt a taoár ur:
— Mondja osak, ha maga fiatal ember
lenne, milyen virágból készíttetne csokrot egy . .
egy fiatal lánynak?
— Habozás nélkül feleltem:
Miudenesetre ibolyából I Oh, az ibolya édes,
imádásra méltó virág.
A tanár ur elmosolyodott.
— Tehát ibolya
. ssólt aztán alig hallhatóan.
Én pedig , . ? Istenem, el tudjátok ngye
képzelni, mit éreztem ? Mikor . . Oh gyönyör
még rágondolni is, csokrot kapok a Végh tanár*
tél. Mert világos, hogy kapok. Miért tudakolta
volna kl as illésemet, ha nem . . .
— Természetes I — vágott kőabe Monostory Gisus. — Óh I mily boldog vagy te Böske.
— Igen, igen, boldog vagy — mondták
utána a lányok s sziveikbe belopódzott as irigységnek egy parányi szikrája . . ,
(Folyt. kBv.)
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vezette éveken keresztül, de azivés kitartással
nagykereskedő és gyáros búinkat felkeresse, engedünk betekintést ugy a „Székelység* nek, mölcsfáit edvelók és tenyésstók figyelmét, as nem a kOzség és a külnagybirtokosság makacs és
ia munka, banem ssórakoaás és mégis aaaak
itt Begaagyarosodjoa, gyárakat éa virágzó mint biraely más érdeklődőnek.
Szívesen vennők, ba Steinherz B. ar azó lelejsitésével nagy harool uyertűak, a gyümölcs- nem kOnnyü pereit az arányosításnál. Szentmikipartelepeket létesítsen éa ea álul k'lxrenüksd
lósnak milliókat érő érdeke függött e per kijSn a külföldi éa külOaOaea oaztrák áracikkek üzleti forgalmára vonatkozó adatokat szintén fáink millió meg miilié ellenségeivel ssemben. menetelétől s bogy a község mind a három
rendelkezésünkre bocsátaná hiteles alakban.
klxáráaában.
illetékes fóram előtt mint győztes került ki a
A
fáknak,
de
különösen
a
gyűmöloafáknak
De különben ia alapját vesztette laptár- Igy legalább sz összehasonlítás alapján már
perből, elévülhetlen érdeme marad az elhunytsaámoa
ellenségei
vannak,
agy
as
állatok,
valaelső
pillanatra
meg
volaa
állapítható,
hogy
a
aaak ezen fóargumentnaa akkor, midén a Gött
nak. Humánus goudolkozásárs, jé szivére vall
cég Budapesten magyar részvénytársaságot jog, igazság és s vármegye érdekeinek szem- mint as élősdi (gomba) növények kősött. Mel- a „Rongyegylel* alapítása, mely a szegény taalakított 6.000,000 korona alaptőkével. Ez ál- elóit tartása mellett, kit illet meg tulajdonkép- lőzve a fák téli ellenségeit, moat caak a jeleni nulók segélyezését, felruházását tűzte ki célul.
tal még a .Székelység" felállította azoa pen a vármegyei erdőség: a legtöbbet igérő famentáaról ssélok, mikor kevés fáradsággal meg- Ez egyletnek pedig nemcsak alapilója, banem
követelményt ia megszerezte, bogy a vármegyei immár magyar világcéget, avagy a kisebb akadályozhatjuk, egy veasedelmea rovartábor, a csüggedést nem ismerő fentartója, éltető lelke
erdőt kihasználás végett csak magyar cég sze- ígéretet tett kiskereskedői ? 1
mindvégig. Nemes gondoíknzáaával sok
különben — e tavaszon feltétlenül bekövetkeaó volt
rezheti meg. A Götz cég magyar voltával most
nyomort enyhített, sok kOnyüt felszárított. Útgyalásaloa
munkáját.
• á r .eldicsekedbetik" legalább is annyira, mint
törő, nehéz és eleinte elég hálátlan munkát
A csiksomlyói jótékony Nőegyestllet
Steinherz B.
Ha körüljárva a községeket és megfigyel- végzett a gyümölcstermelés meghonosításával
Hogy a forrás, melyből laptársunk adatait
jük az egyes udvarok és kertekben lévő gyü- Gyergyóbsn. Pénzt, fáradtságot nem kímélve,
egy évi működése.
meriţi mennyire megbízható, igazolja azon állímölcsfákat, láthaijuk, hogy csaknem minden ga- küzdött éveken keresztül a tudatlansággal, a
tása, hogy a Götz cégnek Magyarországon egy
Folyó évi április hó 7-én tartotta köz- lyon nagy mennyiségű összehálósott és e hálé tudatlanok irigy rosszakaratú romboló természetével, mig a minta-gyümölcsös kertet megtefillérnyi vagyona sincsen. Mi ugy tudjuk, hogy
a GöU-féle részvénytársaságnak magyar földön gyűlését a Csiksomlyói Jótékony Nöegyesülel által oda erósitett szárai levelek himbálóznak a remthette, fényes példát mutatva, bogy agyér*
2000 bold kiterjedésű erdősége van, melynek s az ekkor felolvasott titkári jelentés főbb levegőben. Esőkben az ösazeknporodoM levelek gyói talajban és éghajlat mellett is lehet szép
értéke minden bizonynyal fölér a Steinherz-cég pontjait érdemesnek találjak közOlni.
ben vannak as ellenséges pillék petéi elrejtve. gyümölcsöt termelni. Egy minden tekintetben
összvagyoaival.
Az elmúlt évben az egyesület egy zene- Nálunk a galagonya pille az, a mi egyes évek- munkás élet szállt sírba Orel Máté ügyvéd halálával. Nyugodjék békében I
Laptársunk második érvét, az árverési és estélyi és egy flllérestélyt rendezett. A zene
ben ssámosau jelentkezik.
szerződési feltételek azon intézkedéséitől véli
A galagonya pile (Pieris oralaegi) fehér— Közigazgatási bizottság a lese.
meríthetni, bogy „A vármegye fönntartotta jo estély Csíkszeredában Pál Gáborné és dr. Kogát, miszerint a tett ajánlatok közli, azok nagy- lonics Dénesné ügybuzgó rendezése mellett feketéo szegélyeset! asárnyu Ismeretes lepke, Csikvármegye közigazgatási bizottsága f. hé
ságára való tekintet nélkül szabadon választ- kitűnően sikerült 1905. december 2-án. A mű- mely jnniua éa julius hóban nagy mennyiségben 9-én tartotta rendes havi gyűlését Becze Antal
alispán elnökiele mellett, melyen a szokásos
hat," a midőn tehát az igazgatótanács az erdő- sor lefolyását az akkori lapok leírták, itt csak
ség kihasználását a kisebb Ígérőnek javasolta azt emiitjük meg, hogy a bevétel volt 640 kor. jön elé és petéit a fák leveleinek felső lapjára évnegyedes jelentéseken kivü kevés ügy került
tójja.
Aiutáu
a
pár
nap
múlva
kikelő
bernyók
nspirendre.
odaadni, csak biztosított jogával élt. Igen
nyomós érvének tarthatja ezt laptársunk, mert >0 flll., kiadás 199 kor. 74 f., tehát a tiszta valami kevés levelet eipusstitnak éa aaulán as
— A v á r m e g y e i nyugdíjazások
jövedelem
440
k.
46
flll.
A
flllérestélyt
1906.
vasárnapi cikkében egyenesen felszólít bennün
ösaseháldzolt levelekből fészket készitnek, me- âgye. A virmegyénél feoruir haviban tartott
ket arra, hogy erőllenitaük meg, ha tndjnk.
január 26-án Szlávik Ferencné és Wéger Já- lyekben áttelelnek,
közgyűlés, mint tndva van Becze Antal alispánt
Pedig ennek megcáfolása nem is olyan nosoé rendezték Csiksomlyón < ez, — mint az
A galagonya pile hernyói ellen, most még Bőjthy Ködre árvaszéki eluökOt és Bogáthy
nehéz. A fentebb idezett kikötést minden faár- akkori referáda jelentelte — szintén pompásan
Gyula főszolgabírót és Fülöp János megyei
igen köonyii védekezői, mert még ott vannak cso kiadó nyugdíjazását elfogadta, a mire vonatverési hirdetményben benne találjak és arra
szolgál, hogy a tulajdonos, illetve eladó érdekeit sikerült. A bevétel volt 114 kor. 86 f, kiadás portonkinl a fészekben, csak mikor már félnagy- kozólag — mivel időközben felebbezés történt
kijátszások elöl biztosítsa. Gyakran előfordult és 86 kor. 41 f., tehát a tiszta jövedelem 26 kor ságukon tul nóttek, akkor másznak síét a fán. a napokban érkezett meg a belügyminiszter le
megeshetett volna a vármegyei erdőség eladá- 45 f. A kiadásban szerepel az uj függöny s vagyis lombfakadáa idejében. Télen még igen irata, mely szerint Becze Antal alispánon kísára hirdetett árverésen is, hogy kétes exis- az uj szinfaUzövet 13 kor. 73 f. értékben. A
a többiek nyugdíjazása befejezett tény lelt.
aprók, egy levélkében 50-60 is található, de vül
tenciák, élősködő faügynökök megjelennek ilyen
Becze Antal továbbra is a megye szolgálatiban
árverésen „sáp" szerzési szándékkal, ha pedig két estély összes jövedelme 466 kor. 91 f. A riigyfakadáskor rohamosan uóuek éa ebez képest marad s a tőle megszokott energiival vezeti
ilyen jövedelmi forráa neuTkinálkozik, a reális választmány s maga a közgyűlés is köszönetet természetesen rohamosan eszűek is. Megtámad- az ügyeket Tehit helyettesítése tirgytalanni
konkurensek megfélemlítése céljából ők maguk szavazott mindkét estély rendezőinek s külön ják as összes virágbimbókat és a zsenge lombbal vált. —
is ajánlatot nyújtanak be éa mivel veszteni, köszönte meg Szlávik Ferenc tanárnak és feleegyütt teljesen lerágják s igy tönkre van téve a
— ÁB erdélyi r ó m . k a t h . atátna
kockára tenni vaiéjnk ugy sincsen, oly magas
középiskoláiban működő tanárok egyesülete
összeget ígérnek, a milyet a komoly pályázók, ségének azt a szívességet, hogy a flllérestély fának as évi gyíimöloatermése.
kik vagyoaakksl felelnek igérelükért, nem alkalmával lakásukat átengedték.
De még asial sem elégszik meg, hogyha 1906. április 17. és 18. nspiain Csiksomlyón
Az egyesület az elmúlt évben is lehetsé egy helyen pusitil, banem átmászik a 16-ik tartja meg ez évi rendes közgyűlését a kővetsjánlhatnak. Ebben az esetben élhet, éln>e is
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó éa
kell jél felfogott saját érdekében a tulajdonos- géhez mérten áldozolt a szűkölködőknek, tojelentés. 9. A tsnkönyvek isme-tetése: s) Manak a szerződésben biztosított azon jogival, vábbá juttatott kulturális és emberbaráti cé- szomszéd fáira ia.
gyar
nyelvtanok éa olvasóköoyvek. Ismerteti
Gyümölcsfáink közül leginkább a szilva,
hogy az erdőséget kisebb Ígéret tevőnek is odalokra
is.
1905.
év
húsvét
ünnepein
SO
kor.-t,
adhatja.
alma, körte és kevésbé a máafajtba fákat siokta Veszprémi Dezső (Csiksomlyó). b) Stilisztikai
és rbetorikat könyvek. Ism. Wasylkiewic VikDe oly esetben, midőn egy nagy vagyona, karácsony ünnepein 60 k.-t osztott ki a sze- kiszemelni ivadékai számára.
tor dr. (Brassó), e) A poétikai könyvek. Ism.
tekintélyes és mindenütt ismert cég a legna- gényeknek, ez év húsvétjára 37 k.-t szánt
A legkönnyebb védekezés esen hernyók Szemlér Ferenc (Székelyudvarhely.) d) Irodalom
gyobb igérelel leszi és az arra hivatott bizott- kiosztásra. Ezenkívül a Csíkszeredában rende- ellen as, hogy a fákon függve maradt ssáras tőrténetek. Ism. Péter János dr. (Gyulafehérság, vagy tanács az erdőséget elég érthetetlenül zett zeneestély jövedelméből 100 (egyszáz) k. t
vár). e) Latin nyelvtanok. Ism. Kovács Bernarmég is egy kisebb ígérőnek kívánja odajattatni, adott a csiksomlyói rém. katb. főgimniziam leveleket, miut e rovarok féaskeit, kerti létra, din (Kézdivásárhely). f) Görög nyelvi könyvek.
vagy más egyéb segítségével gondosan kéisel le- Ism. Kárpiss J. (Gyulafehérvár), g) Német nyelvi
ezen bizottság vagy tanács eljárását azzal menteni, hogy erre joga volt, mert az árverési kiránduló egyesületének, továbbá hálából a szedjük, de uem dobjuk a földre, hanem öasse könyvek. Ism. Biszner Ödön (Gyulafehérvár),
feltételekbea ezen jogát biztosította: ez uem csíkszeredai közönségnek a zeneestélyen valé gyüjtjük és elégetjük.
b) Filozofia propedeutik i könyvek. Ism. Szabé
a közérdek, hanem bizony már tisztán magán- tömeges megjelenéseért 40 k.-t juttatott a
Ha szedés kőiben egyik vagy másik levél György (Marosvásárhely), i) Törtéuelml könyérdek szolgáláaa. És ez a laptársunk akar nekünk csíkszeredai templom javára. Elnök javaslatira
a földre esnék, ait sem kell ott hagyni, hanem vek. I<m. Erőss József (Csiksomlyó). j) Földleckét adni pártatlan objektivitásról I
rajzok. Ism. Kulcsár Ferenc (Gyulafehérvár),
— mint rendes Ug — belépett a Magyar Védő meg kell keresni és megsemmiaiteni.
k) Természetrajzok. Ism. Tamás Albert (SzéUgyancsak folyton használt másik érve a Egyesületbe s ennek női osztályához való csatGyümölcsfáinknak, miut előbb is emlitém, e kelyudvarhely) és Albrecht József (Braasó).
.Székelységnek* a Götz féle részvénytársaság
lekicsinylése, ezzel vélvén Steinherz B. értékét lakozását is bejelentette.
rovarokon kivül még aok számos ellenségei van- I) Természettani és Az. földrajzi könyvek. Ism.
emelni.
A József főherceg sanalorium egyesület nak, melyek réasint gyümölcstermésükben, résiint Pál Gábor (Csiksomlyó). m) Rajzoló geometriák.
Mindig azt hangoztatja, hogy a Götz féle a lüdövész ellen megindított harcában az egye- életműködésükben gátolják. Álért, ki a gyümöl- Ism. Spanyár Pál (Székelyudvarhely). 3. Az
érzékiség elleni küzdelem. Előadja Kárpiss
részvénytársaság nem világcég, bogy mennyire sületet is megkereste, mely 100 (egyszáz) k.-val,
csöt és a gyümölcsfákat kedveli, tartsa figye- János. 4. A céllövés az iskolában. Előadja
nem az, igazolja Steinherz B.-vel, ki GÜika
mint
pártoló
tag
belépett.
Sőt
az
egyesület
lemmel
fáinak
goadozáaát,
bogy
a
netalán
asoBalló István dr. (Csiksomlyó). 6. Iuditványok.
hercegtől egy erdőséget volt kénytelen átvenni,
a mely erdőség fáit tolajdonképen a Gölz-cég méltányolni tndla a publicista érdemeit is, mert koa talált rovarokat, össieiaugorodott leveleket, A gyakorlati tanárképzés. a státus középiskovásárolta meg, de mert utóbbi szerződéses kő- nagynevű Bartba Miklós síremlékére 10 k.-át elhervadt hajtásokat, siorgalmasan szedegesse, láiban. Az állandó tankönyvvizsgáló bizittság
megalakítása. Mindkellőt előlerjeszti Pál Antal
telezettségeinek eleget nem tudott tenni, a her- küldött. Az egyesület ez emberbaráti és kultuceg a szerződést felbontotta. A Götz-cégre vo rális tevékenység mellett a kegyeletről sem avagy szedesse össie és égetés által semmisítse elnök. A közgyűlést megelőzőleg ipr. 16-án
meg.' Sok ellenséget fog igy mindjárt keidetben, d. n. 5 órakor előkészítő gyűlés. A közgyűlés
natkozólag általunk közölt adatokról pedig azt
d. e. 8 kor, d. u. 3 kor kezdődik.
állítja, hogy azok egyoldalú és hiányos ismeret feledkezett meg. Koszorút helyezett egykori mielőtt aiok elszaporodtak volna, elpusititasi.
derék elnökének özv. Bocskor Mibálynénak
alapján készültek.
Ezenfelül tartsa tisztán fáinak kérgét, hogy
— A k o r m á n y b i z t o s visszavonuA fentiekben már sikerült bizonyítanánk, ravatalára.
esetleg az, káros rovarok menhelyéül ue szol- lása. Reszkess Byzáncz, jaj neked ellenálló
hogy ezen egyoldalúság és hiányosság vádjával
íme rOviden az egyesület működése, mely- gálhasson.
Csikvármegye, gondolta magában ezelőtt egy
tolajdonképen ki illethető, de hogy a .Székely- nek még nincs otthona, tőkéje 1400 k tagsági
n
Pálosi Oéaa. hónappal Sárpy kormánybiztos. Egy egész
ség* cikkeinek alaposságáról és tárgyilagosai
hadsereg volt a kísérete, csak még az ágyuk
gáról mindenki még tisztább képet nyerjen, dija 2 kor.
hiányoztak. Küldetésének utjain ugy száguldoKÜLÖNFÉLÉK.
A közgyűlés a lemoodott tisztikart ujbél
szükségesnek tartjuk, a Götz-féle részvénytárzott, mint egy kis király, csak iszonyú nagy
saság üzleti forgalmáról néhány adatot fel- megválasztotta. E tisztikar a következő: Pál
sorolni.
— Szentgyörgyi I s t v á n kitüntetése félelemmel lelkében. Félénk ember volt sze- <
Gáborné elnök, Kassai Lajos alelnök, Wéger
gényke,
minden mozdulatban balált látott BzáA Götz féle részvénytársaság 92 évvel
Szenlgyörgyi István a nagy magyar színművészt,
ezelőtt alaka't 10 millió frank alaptőkével, mely- Jánosné pénztárnok, dr. Balló Istváuné és dr. a belügyi kormány a szinügyi választmány elő- mára s a lomb zizegésétől is félt, mint a török szultán. A csendőreinek laktanyájába
ből teljesen befizettetett 8 millió frank ; 8 gőz- Balló István jegyzők, választmányi Ugok: özv.
fűrészén 66—70 kerettel az elmúlt esztendőben Adorján lmréné, özv. Földes Józsefné, Szlávik terjesztésére, a kolozsvári nemzeti színház örö macskazenével, halálbarang kongással telitelt
745,000 köbmér gömfát fűrészelt fel B32.000 Ferencné, Ambrns Dénesné, Bocskor Bálintné, kös tagjává nevezte ki és igy oly egyedül illó utján bevonult s onnan osztogatta félszog paköbméter anyaggá. A mult eaztendei anyag dr. Kolonics Dénesné, Balogh Ferencné, dr. kitüntetésben részesítette, aminövel egyetlenegy rancsait Kínos pályáját, melyre pénzsovár lelke
vitte, ma szakította meg. Ma csapott ó és tártermés e szerint 26,000 vaggon, melyből 21,000
színész se rendelkezik a vidéki színpadokon. sai fejére a szebb jövőt készítők izmos keze
eladatott, még pedig legnagyobb részt tengeren Dobos Ferenc, Pál Gábor éa Szlávik Ferenc.
Még csak azt kívánjuk a közgyűlés ha- Ö a legelső örökös tag, aki Újházi EJe után g egy perc alatt szégyenletes arccal szétugtúlra.
rattak postjaikról a törvénytipró belllgyér utolsó
A cég állandóan 16000 munkást és 600 tározataiból ísmerlt tni, hogy tagjaira nézve e kitüntetésre rászolgált. Negyvenöt hosszú rendeletére. Pályájához méltó búcsúztatásban
hivatalnokot foglalkoztat. A munkásokból 8000 erkOleai kötelességnek jelentette ki a honi ipar esztendő fűzi a azinpadhoz, melynek legnagyobb részesült f. hó Ű-én este 6 órakor a szeredai
magyar éa 1100—1400-ig kizárólag csiki székely. pártolását a egyúttal a tagok jelvényéül a tuli- része Koloz»várkoz lüzödik. A kitüntetett Szenl- indóháznál. Mintegy 200 főre menő tömeg kíA magyar mankisok nagy száma csak azt pán hordását kötelezővé lette.
györgyi Istvánt április9-én ünnepelték pályatár- vánt neki a lebetó legjobbakat, persze a hazabizosayitja, bogy helyzetük ennél a cégnél még
sai és a kolozsvári közönség, mint azon a na- áruló cudar, bitang, jelzőkből bóvea kijutott
Legyen
szabad
ez
ismertetést
azzal
az
sem lehet olyan rossz, amilyennek azt Agrikola
sót még reprodukálhatatlan tuavak is röpültek
röpiratába ecsetelte és a Bit a .Székelység* óhajtással zárni be, hogy kiváoatoa volna a pon, amely nevezetes évforduló Szentgyörgyi feléje. Halalsápadtan lépett ki az állomás iroIstván
életében.
E
napon
lépett
ugyanis
legelőcsodilatosképen mindjárt igaznak el ia fogadott. Magyar Védő Egyesület női osztályinak Csíkdájából, izmai a félelemtől ugy el voltak csiAai a Ghika-féle üzletet illeti, caak azt szeredában valé megalakulása. A férfiak már ször színpadra Szenlgyörgyi ezelőtt negyvenöt gázva, bogy egy őrmester kellett támogassa
jegyezzük meg, bogy a Götz cég álul felbon- megindították a mozgalmat. Hát a nők miért évvel és a színház igazgatósága ezt a nevezetes míg a kocsiba felszállott Diszőrsége leapadt,
tott üzlet Assean völgyében fekszik; az az aaradnak hátra?
évfordulót tartja a legalkalmasabbnak az őt csak két csendőr volt kivezényelve, hogy életére vigyázzanak. Még a kocsiban sem volt
•siet pedig, melyet Steinherz Ghika hercegtől
megillető ünnepeltetésre.
Prfailpttaa
nyugta szegénykének, mint a vadállatot a
bir, a veresvizi erdő szomszédságában, a román
— Haláloaáa. A régi ügyvédi gárdá- ketrecben oly módon bosszantgatták és incselbatáron terül el; a két üzlet egymásloli távolnak egy oszlopos tagja tért Örök nyugalomra kedtek véle, mig végre nagy könuyebbülésére,
Gyümölosf&ink védelme.
sága 45 kiKaéter.
f. hó 6 áu Orel Máté halálával. Utolsó tagja lelke vigasztalására, a vonat elrobogott. Lehet
Est a két üzletet egymással Összefüggésbe
Tavaas kezdetén vagyunk, nem haszontalan is volt a gárdának. Pályáját mint szsmosujvári fáj szegény páriáknak a szebb kor virradása,
boni, egy kalap alá foglalni, igazán csak a
járásbiré
kezdette. Mint ügyvéd egyenes gon- de hát az Isten is igy akarta.
dolog, ha a aaját magunk érdakében, sok oldalú
.Székelység- pártatlan jólérteaültaége képes.
Megjegyezzük, hogy s Götz cégre vonat* elfoglallaágunk kősepette la, egy pár peroet ál dolkozású, tiszta jellemű, a pedánságig igazság— Turista n a p t á r . Megjelent as Erkosé adatokat a kezeink kOzOU elfekvő hiteles doznnk gyümölcsfáink megtekintésére. Hiszen a szerető volt. Szegény ember bátran fordulha-okaáajokbél zwriteUU, melyekbe készségesen mire én e pár sorban fal akarom hívni a gyü- tott 0 hozzá, ha igaz ügye volt, soha el nem délyi Kárpát-Egyesület turista-naptára (Kiadta
utasította. Csendben, minden hivalkodáa nélkül az B. K. E. Kolozsvárt, 1906. Ny. Sztapjár J.)

ApriUu 11.
A MpUr jókora könyvecske, 168 lap; d« igen
ügyes, kezelhető alakú ia igy méltán illeszkedik
be'e az E. K. E. mindig Uaalságos éa hasznos
kiadványainak sorozatiba, sét mondhatjuk, bogy
turista irodalmunkban hézagot pótlé munka. A
naptárban néhány általános tudnivaló utin a
naptári rész következik célszerű beosztással
jegyzeteknek való belylyel. Egy igen hangulatos
éa egyúttal nagy turista érzékkel megírt cikk
abeleai Jósika-telepet ismerteti, melyet csinos
kép is iprizól. Praktikán Turista-tanácsadó
éa 26 kirándnlási programm következik ezntán
célszerlen kivállogatva és összeállítva. Hermán
Antal dr Ţarista Igazságok cimen a turistaság
apotheosisit irta meg röviden, közmondás szeröleg, de agy taintba Mézes szólana az ö né
pébez. A naptár zömét az E K. E. menedék
kizak, turista-szállók és a tagok kedvezményei
foglalják le. Ezekből látható, hogy az E K. E.
mennyire szolgáljs nemcsak a közazűkségletet,haaem a tagok érdekeit is.
— E z e r székely m u n k á s visszatérése. A romániában élé székely maakások
keservem viselik el nehéz sorsukat a ha csak
tehetik, visszatérnek ismét Msgyarországba.
Azok pedig, s kik kénytelenek künn maradni
esdő leveleket küldenek haza, a melyben mánkéért könyörögnek itthon. Egy ily levél érkezeit
a napokban — az aradi Székely Otthon elnökéhez, dr. Bedé Árpádhoz. A levelet iró Mátyás
P. Pál kézdlalmási lakos, a ki tizenöt évig
dolgozott mint felvigyázó romániai cukorgyáraknál, arra kéri a Székely Ollboa vezetőségét,
bogy szerezzen 960, nagyrészben Bomániábsn
dolgozó székely munkásnak az Aradon létesítendő rnkorgyárnál állást, mert a Romániában
dolgozó székelyek faszájukba vágynak vissza.
Dr. Bedő Árpád bemulatta a levelet a Székely
Otthon érlékezlelen és egyúttal elmondta, bogy
tudomása van egy Aradon létesítendő cukorgyár
tervéről, melyet francia tőkepénzesek akarnak
alapítani, kik e célból már egyszer tárgyaltak
a várossal. Az értekezlet megbízta dr. Bedő
Árpádot, bogy tudakolja meg Institóris Kálmán
polgármesteriéi, hogyan áll a cukorgyáralapitás
nak ügye. Ha Aradon tényleg felépitik a cukorgyárat, ogy a Székely Otthon kezébe veszi a
székely munkások ügyét.
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döfülén felül egy kilóméter távolságra, midőn
a férj kissé vissza maradván, feleségét hátulról a nála volt fegyverrel két lövéssel fejbe
ISlte; sz asszony nem bslt meg rögtön, bár
vére patakzott, mire a kegyetlen ember a vérében fetrengő női fegyvere csövével ngy döfte
arcai, hogy a szeme Is kifolyt. Azután magának (ordította s fegyvert s a szájába lőve, ott
rögtön szörnyet balt. Az asszonyt még élve
Ulálták meg, de másnap borzasztó kínok után
ő Is meghalt.

Szerkesztői üzenetek:
— Lilla: Közelebbi számunkban kivánt
válasz megy.
— Egy városi: Térszüke miatt nem
közölhettük.

Nyilttér.*)

Bár nem volt szándékom Herzberggel
e téren tovább vitázni, mindazonáltal a .Székelység" legutóbbi számában megjelent nyílttéri közlemény kötelességemmé teszi, bogy
egész röviden nyilatkozzam.
Herberg Károly - ugy látszik - hirlapilajr
tartja nyilván a követeléseit, de szívesen
megfeledkezik Baját adósságairól. Bevallom,
hogy átvettem tőle egy ízben 100 koronát,
de annak megfizetésére magamat kötelezve
nem érzem, mivel (nekem viszont egy más
Ugyból kifolyólag ezen 100 koronát meghaladó
követelésem van rtyta, melyet eddig épen
azon okból nem érvényesítettem, mert a fentiek
szorinţ kölcsönös leszámolásnak van helye.
Én tehát nem tartozom Herzberg Károlynak semmivel s igy nagyon könnyU volt gavallérnak lennie s felajáulani az én pénzemet
a szegények számára.
A lovagiasságnak csakugyan vannak az
ily eljárásra elemi szabályai, csakhogy azok
ily körülmények között nagyon lesújtó kritikát
mondanak ki Herzberg Károlyra, aki elfeledkezik az igazságról, de elfeledkezik arról is,
vagy jobban mondva nem tudta soha, hogy a
közérdeket soha sem szabad összefüggésbe
hozni az egyéni érdekkel s közérdekből még a
fennen hivatkozott legelemibb lovagiassági
szabályok szerint is joga van még annak is
bírálatot gyakorolni, a ki a közérdek veszélyeztetőjével adósi vagy hitelezői viszonyban áll.
— Állandó műkedvelői kiállítás.
Hogy azonban egy Herzberg Károly még
Főnri körökben mozgalom indnlt meg egy jóté azt se mondhassa, hogy ellenem követelést
konycélu állandó amateur kiállítás létesítése támaszthat, én, a birtokomban levő postai vecéljából. Az alkalomszerű rővidlartalma kiállítá- vény szerint neki a 100 koronát Besztercére
sok által eddig elért eredméoyek igazolják a elküldöttem, ót pedig felszólítom, hogy azon
összeget, melylyel nekem tartozik, annak kitervezeit állandé kiállításnak a létjogoenlságál. egyenlitéseképen fizesse be a szegények jaA kiállításon részt vehet a legazerényebb mun- vára Csíkszereda város pénztárába.
kával is minden műkedvelő, annak tagja lebet
Remélhetőleg nem fog ezzel ÍB ugy báuni
minden magyar bonpolgár. E kiállítások nemcsak mint többi hitelezőivel!
Ami pedig Herzberg Károly nyílttéri cikserkentik a műkedvelők smbicióját, banem cselekében az alattomos bujkálókra' s pénzelökre
kedetre is késztetik, miáltal azok fokozstoa fej- vonatkozik, arra — tekintve, hogy Herzberg
lődése sem msrsdhst el. A szervező-bizottság Károlytól jön — csak mosolyogni lehet
felhívja mindazon műkedvelőket, akik a kréta,
Kezdettől fogva azon eszme vezetett enszén és tusrajz, az aqaarell, olaj, porcellán éa gem B ez fog vezetni továbbra is, — hogy
közéletünk
tiszta, egészségeB s egységes leűvegtestészet, a szobrászat, a faégetési munkák,
gyen ; higyje el mindenki, hogy legjobban
nemkűlömben a kézi ügyességre valló egyéb csak én fogok örUlni annak, ha az alattomos
munkák egyikével foglalkoznak, jelentsék be bujkálok és pénzelók lelepleztetnek s a micímüket Hobfeld Lajos földbirtokos, mint a szer- kor ez megtörténik, akkor elértem célomat.
vező-bizottság elnökénél. Budspest, Vas-utca Csakhogy ez már Herzberg Károlyra kevésbé
15/a szám, aki a tervezett kiállítás iránt érdek- lesz kellemes.
Ez az utolsó szavam.
lődőknek prospektust szívesen küld.Márton Gábor.
— A Csikmegyei Qazdasági EgyeTudomásomra jutott azon megtörtént tény,
s ü l e t ez évi XVIII ik bikaváaára folyó hó 4-éu
tartatott meg Csíkszeredában elénk felhajtás hogy oly individiumok utazzák be a vidéket,
mellett, melyben a asomsséd Háromszék és Ud- kik magukat fényképészeknek adják ki és
varhelymegye tenyéastói Is résst vetlek. Kép- nevemben oly munkákat vállalnak és előlegezviselve volt a vásáron Teleky Arvéd gróf drassói tetnek meg, melyeket el se készítenek, tehát
teuyéasete is 8 drb, bikával. A vásáron jelen a közönséget egyszerűen megcsalják. Tisztevolt a kerületi állattenyésztési felügyelő, ki a lettel kérem különösen a vidék nagyrabecsült
községek számára 10—16 kedvezményes áron közönségét, hogy mindazokat, kik nevemben
részletfizetés mellett mintegy 18.000 korona ár- házalnak és a közönség bizalmával visszaélnek,
ban 31 drb bikát vásárolt, A legdrágább bika mint közönséges csalót a hatóságnak adják
800 koronán, a legolcsóbb 440 koronán kelt el. át, mert én semmiféle ügynököt vagy megAz átlag ár 660 korona volt. A vásár élénkíté- bízottat nem tartok és az ilyen ügyben történt
sére minden esetre jelentós befolyással volt a reklamációkat válasz nélkül hagyom.
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van) korona kikiáltási ár mellett Kásson- hó 28-án 2175—1906. szám alatt kell
ujialu községházánál 1 9 0 6 . é v á p r i l i s rendelete folytán pájyázatot hirdetek a
hó 23-án d. e. 10 órától kezdődő- felhivom mindazokat, kik ezen állást elleg megtartandó nyilván o t árverésen szó- nyerni óhajtják, hogy szabályszerint felén írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet szerelt pályázati kérésüket nagyságos
Ígérőnek el fogja adni.
Becze Antal vármegyei alispán úrhoz
A kikiáltási ár 10°/o bánatpénzképen címezve, Csíkszereda r. t. város tanácsiaz árverezést vezető bizottsághoz leteendő. hoz 1906. április hó 29-éig annál
Az 1 koronás bélyeggel ellátott írás- is inkább adják be, mert a későbben
beli zárt ajánlatuk szintén 10°/0 bánat- beérkező pályázati kérések figyelembe
pénzzel vagy megfelelő óvadékképes ér- vétetni nem fognak,
tékpipirral látandók el és abban kijelenA rendőrkapitány évi javadalmazása
tendő, hogy ajánlattevő az árverési 1800 kor. törzsfizetés és 300 kor. lakés szerződési feltételeket ismeri és azok- bérből áll.
nak magát aláveti.
Csíkszereda, 1906. március 29-én.
Utóajánlatbk nem fogadtatnak el.
A polgármester h.
Valamint az erdő fatömege becsértéken
Árpa Lajos,
alul eladatni nem fog.
főjegyző.
Az árverési feltételek és a becslésre 1-2
vonatkozó közelebbi adatok az elöljáróSz. 127 — 1906. m. j.
ságnál megtekinthetők.
Kászonujfalu, 1906. március 30-án.
Stanisxló Kálmán,
Csoboth József,
körjegyző.
i_2
köze. biró.
Közhirré teszem, hogy Csikvármegye
magántalajdonát képező Gyergyói részekSz. 3437/1906. tlkvi.
ben fekvő, mintegy 42 ezer k. holdat
kitevő havasokon ia az ezekhez tartozó
részeken gyakorolható vadászati és halá-

földművelési kormány ason iotéakedéae, hogy a
Kiváló tisztelettel
aaagéayebb kösaégek réuére vásárolt bikák árá
Bíró Jóuef. fényképész,
ból 10—15 asásalék engedtetett el. A gazdasági
egyesület által esen évről évre rendezeti bikaCsíkszereda.
vásár hova tovább nagyobb jelentőségűvé fejlődik s évről évre ssemmel láthatólag javnl a vá
•) £ rovatok alatt közlőitekért felelősséget nem
sárra állított teayéaa-anyag, ami a vármegyei vállal
a Szerkesztő.
magyar erdélyi saarvasmarhe állomány biztos
fejlődését mosditja eló. A vármegyei jellegű bikaváaárokal a caikmegyei gasdaaági egyesület
eselótt huss évvel kezdeményezvén, azóta majd
nem minden gasdaaági egyesület felkarolta éa
meghonosította esen üdvös iotésméoyt,
A kászonujfalvi közbirtokosság nevé-

Faeladási hirdetmény.

— Családi dráma. Barna Mózes bar- ben alulírottak közhírré teázik, hogy a
doezi lakos már régebbi idő óta — féltékenység miatt rosszal élt a feleségével, erdőfűlei
Trinfa Máriával, aki ezért visszament anyjához s ott is lakotL Április 3-án Barna fölkereste az asszonyt s addig kérlelte, amíg az
hail ndó roll a békesség helyreállítására s el
is indnlt férjével az erdőre, a hol az szénége
téssel loglalkozolt. Alig haladuk azonban Er-

15. Beám

nevezett birtokosság a tulajdonát képező
. Boérpatak" nevQ erdőrészben m. kir
töldmivelésűgyi miniszter urnák 9398 —
1905. száuin rendeletével megadott engedély alapján felmérés szerint mintegy
8327 m' gömbölyű lucfenyő haszon fát és
379 m* lucfenyő kérget tartalmazó készletét 13480 (tizenháromezernégyszáznyolc-

Hirdetmény.

Hirdetmény.

Csikvac9árcsi illetőleg, most már Vacsárcsi
község 730 számú telekjegyzökönyve bi'tok- szati jog folyó évi április 23-án délszabályozás következtében átalakíttatott s ez- előtt 9 Órakor a megyei magánjavak
zel egyidejűleg azokra az ingitlaookra az in- Gyergyótölgyesi kezelősége irodájában
gatlanokra nézve, a melyekre az 1886. évi tartandó nyilváno sszóbeli árverésen 1906.
XXIX. t. cikk az 1889. évi XXXVIII, t.cikk év április 25-től kezdve, hat egymásután
és az 1891. évi XVI. t.-cikk a tényleges birtokos tulajdonjogainak bejegyzését rendeli az következő évre haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ára évi 500 — ötszáz —
1899. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás
a leiekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap- korona, melynek lO'/o-ka az árverező
csolatosan foganatosíttatott.
bizottság kezébe készpéuzűl, bánatpénz
Ezen körülmény azon felhívással tétetik fejében leteendő.
közzé :
Utóajánlat nem fogadtatik el.
I. hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX.
Árverési feltételek a megyei magánt.-cikk 15. és 17. §6 ai alapján — ide értve e
§§-oknsk 1889 XXXVIII t.-cikk 5. és 6. §§ ai javak Gyergyótölgyesi kezelősége irodában és az 1891. XVI. t.-cikk 16. §. a pontjá- jában tekinthetők m«g.
ban foglalt — valamint az 1889. XXXVIII.
Csikvármegye magánjavainak igaz1.-C. 7. §-a és az 1891. évi XVI. t.-c. 15. §.
b pontja alapján eszközölt bejegyzések, vsgy gatósága.
Csíkszereda, 1906. április 5-én.
az 1886. XXIX t. cikk 22. § a alapján eszközölt tőrlések érvénytelenségek kimutathatják
Dr. Csiky József,
e végből törlési keresetüket (6) hat hónap alatt
igazgató.
vagyis 1906. évi április hó l-lől 1906. évi október bó l-ig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mivel ezen megnem hosszabOilctreuliiii lílrariit
bitaudó záros batáridő ellelte után indított tör- Magyír Urálii illamnnlaklési kereset annak a harmadik személynek, s Ad. 7511—1906. sz.
ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat, hogy mindazok kik az
1686. évi XXIX. t. cikk 16. és 18. §§ aiusk
esetében — ideértve ez utóbbi §-nak a/. 1889.
Értesítjük a n. é. közönséget, bogy
t.-cikk 6. és 6. §§ aiban loglalt kiegészítéseit
is —a tényleges birtokos tulajdonjogának be- a kereskedelemügyi m. kir. minister ur
jegyzése ellenében ellentmondással kívánnak élni őnagyméltósága 1906. évi február bó 4-én
írásbeli ellenlmondá-iaikal (6) hat hónap alatt, kelt 7024/III. sz. rendelete folytán
vagyis 1906. évi április bó 1-től 1906. évi okSzékely-Keresztur állomás
tóber bó l-ig bezárólag a telekkönyvi hatóságNagy-Galambfalva
.
hoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után ellentmondáSzékely-Udvarhely
„
saik többé figyelembe vétetni nem fognak ;
Uj-Székely
megállóhely
Réthfalva
„ éa
3. hogy mindazok ,kik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nem
Kis-Galambfalva
„
különben azok, kik az 1. és 2. pontban körül- nevének írásmódja folyó 1906. évi máírt esettken kivül az 1V2. XXIX. t.-cik szerinti eljárás és az anuak folyamán történt be- jus l-ével
Székelykeresztur-ra
egyzések állal előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik ideérlve azoNagygalambfal va-ra
kat is, kik a tulajdonjog arányának az 1899.
Székely udvarhély-re
XXXVIII, t.-c. 16. §-a alapján történt bejegyUjszékely-re
zését sérelmesnek találják — e tekintetben felRétfalva-ra és
szólamlásokat tartalmazó kérvényüket a telekRisgalambf al va- ra
könyvi hatósághoz (6) hat hónap alatt, vagyis
1906 évi április lió l-lől 1906. évi október hó változik s ennélfogva a jelzett időponttól
l-ig bezárólag nyu,lsák be, minthogy az ezen fogva u megnevezett állomások és megmeg nem hosszabbilbaló záros batáridő elmulta
után az átalakításkor közbejött téves beveze- állóhelyek neve a fenti megváltozott Írástésekből származó bárminemű igényeket jóhi- mód szerint lesz használandó.
szemű harmadik személyek irányábau többé
Kolozsvár, 1906. április hóban.
nem érvényesíthetik, az ott emiitett bejegyzéAs üzletvese tőség.
seket pedig csak a törvéuy rendes utján és
csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
zelt harmadik személyek jogainak sérelme nélJó családból való
t-a
kül Umadbatják meg.

Hirdetmény.

=
13—15 éves flu =
t sc an.-ULl0aa.se

Végül figyelmeztetnek mindazon felek, kik
a bilelesilő bizoltságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy a mennyiben azokhoa egyszersmiul
egyszerű másolatokat ia csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az eredetieket a tefelvétetik ifj JMardirOSZ K r i s t ó f fűszerlekkönyvi hatóságnál átvehetik.
és vas-üzletében Gyergyószentmiklóson.
A ki . tszék, mint tlkvi hatóság.
Csíkszeredán, 1906. március 90-án.
László Géza,
kir. taséki biró.

Szám 443—1906. k. i.

Pályázati hirdetmény.
Csíkszereda r. t. városnál Uresedésbeu levő a jelenleg helyettesítés utján betöltött rendőrkapifányi állásnak végleges
betöltésére alispán urnák folyó év március

Egy gróf két kis fia mellé
egy jó családbeli 14—15 éves székely
fiút keres. Fizetés kezdetben 120 kor.
ruházat, teljes ellátás, külön berendezett szoba. — Felvilágosítást ad a
„Csiki Lapok" kiadóhivatala.
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Április 11.

Arlejtési hirdetmény.

Kitűnő minőségű

Portland és Román
=

ceaao-eaa/t,

=

az aradi és csanádi egyesalt vasutak
gurabonczi cementgyárából, alattirt bizományosnál, Rákóczi-utca 362. házszám
alatti lakásán lévő bizományi raktárban,
kis és nagy mennyiségben a legjutányosabb árak mellett és bármely idötájt kapható.
A cementre vonatkozó hivatalos
bizonyítvány bárki által ugyancsak alólrottnál betekinthető.
Wentler

15. szAm.
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Dávid.

A kászonjakabfalvi templom födél,
födélszék éa toronyfödél újraépítése egy
házhatóságilag elrendeltetvén, arra ezennel árlejtés hirdettetik.
Ariejteni szándékozók kötelesek a
költségvetésileg megállapított 4904 kor.
20 fillér munkálati összeg lOVát készpénzben vagy óvadékképes papírokban
az árverés napján, mely a kászonjakabfalvi plébánia helyiségben 1906. ápril
19-én d. e. ÍO órára tűzetik ki,
építtető bizottság kezébe letenni.
Feltételek, tervrajz, és költségvetés
alulírottnál megtekinthetők.
Csikszentkirály, 1906. ápril 1-én.
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FEX^EIíTCZI

koosikészitő és kárpitos
C S a l k a z e r e d A , l e á J K ó c z y - u . 3 5 2 . e z . S a j á t 2aá,z.

Baktáron tart mindennemű ruganyos koosikat. Elvállal minden a
szakmába vágó Javításokat és átalakításokat és ócska kocsik becserélését.

p g - Szolid és megbízható tartós munka.
Ruganyos díványok, matracok, hajlitott székek, kocsiülések állandóan
kaphatók. Kárpitos munkák Ízléses kivitele. Munkám szolidságát üzletem
régi hírneve biztosítja.
BAYEB FEHENCZ
9—lü
=

koosikészitő éa kárpito9e
Megrendelések pontosan éa késedelem nélkül esiköaöitetnek.

=

Hoasxn Ferencx,
ker. főesperes.

g

SET!! I
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy saját telkemen BraSBÓban, (Vasututcza), a tránváj elágazásánál, bel- és külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok s i e m l é k e t és

mindennemű butormárvány lapokat.
Továbbá raktáron tartok : Gránit,
Syenit, Labrador és Andesyt kemény
kőzetll síremlékeket, amely kaphatók 20 koronától 2000 koronáig.
Mind első kézből a legolcsóbban beszerezhetők. — Ügynökök mellőzésével kér-

ném egész bizalommal hOZZám fordulni,
mert ez által sok megtakarítás érhető el.
1H—üu

Teljes tisztelettel: 2f«gy

Van sserencsém ugy városunk, mint a vidéke nagyrabecsült közönségének
srives tudomására hozni, hogy az idéu is, mint ezelőtti években, az 'uj évad megbtlzdlével törekvésem odairányult, hogy e szakmába vágó mindenféle műszer, Vegy stb.
stb. anyagokat csskis elsőrendűt szerezzek be, mely által abba a kellemes helyzetbe
jutottam, hogy igen tisztelt rendelőiül pontos kiszolgálás mellett igszán csinos kivitelű
és tartós fényképeket kaphassanak, a melyért mindenkinek kívánatára Írásbeli garanciát adok.
Gépeitn és egyéb műszereim újukkal kibővítettem és elvállalok mindenféle nagy-

ságú és kivitelű fényképek készítését postabelyeg nagyságtól életnagyságig, továbbá tărsasesoportok, valamint ízlésesen összeállított tablouk, épület
(külső és belső része), fontos okmánypapirok, ravatalok stb. fényképezését.
Miután a nagyrabecsült miipártoló közöuság kegyes volt ezideig pártolni és
munkáimról nzeretettel nyilatkozni, minden törekvésein ezután is odairányui, hogy
e bizalmat továbbra is kiérdemeljem és fenntartsam.
Tisztelettel
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Biró József,
fényképész, Csíkszereda.

kőfaragómester, Brassóban.
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HAMZOKJAKABFALVI
Van sznreocsém a t. c. közönséget értesíteni, bogy más oldslu elfoglaltságom m iatta

városi, vendéglőm
fii rdő- ven déglőm

(nemzeti remléylö) ugymiut a
vesetését Klrscher

Jóxxef

megbízottamnak átadtam, aki ezutáu állandóan /rína én jó konyhát

csíkszeredai
tekéi vendéglősnek, mint
fog tartani

ugy a

helybeli (liavi étkezőknek), valamint idegenek számára is. Továbbá jó klttkUkiillömeiltl

fehér bort és kőbányát réHZvény-atirt

fog kiszolgáltatni.

Ciikrá»x<ttoinat is tovább veietein, hol egy szakbeli munkaerő állandóan f'rliw ettkrásxttiiteméni/eket

késiit, melyek mindennap kaphatók és alkalmi ünnepekre is megrendelhetők.

A uyáron át az abonások a vacsorájukat tetszéssseriut a fürdón vagy városi üzletben élvezhetik
Egyúttal értesítem a t. c. közönséget, hogy lakásom ezután állandóan a fűrdö-helyiségében.
van, a bol a gyógyvíz a téli osztályban minden axentán és pttnárnnji használható
Eddigi szíves látogatásukért hálás köszönetemet kifejezve, kérem megbízottamat becses
pártfogásukkal támogatni szíveskedjenek.

-

Msradtam teljes tisztelettel
H E L Y I G G. J Á N O H
tulajdouos.
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CSIKZSÖGÓDI

Kénsavas káliumból
Clilor káliumból
Chior nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Ketled s-zénsnviis mészből
Ketli'd szénsavas vosúlecsbűl
Timföldbűi
Kovnsuvból
.lódból
Szilárd alkotó részek összege
Szabad széusav tartalma
Fajsulya
C-uál

0 02N3 grammot
OIIA'1'.I
„
O'OlU
2 1760
r
1U517

0-UlOti

„

000t>6

0 0790
nyomokat.
4-0175 gramm
1-7834
1-004

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás*
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó hatása a légzö, emésztő és bngyelválaszló utak és szervek, mindennemű hniutos báutalmai ellen.
Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiféle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valaminl fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes űditö ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felelte ajánlatos.
Kapható a „Szent László forrás" vize kezelöségénél:

=
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ZESZGYÁR
üzeme megkezdődőtt éa az Igen tisztelt izeizvátárló közönség

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit kiizséggel esiközlöm.
Melyek ntán vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =
16-52
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forrás'

U. p. Kászonujfalu; vasúti állomás: Csiktusnád is Kéidivásárhely.

siMzfogyasztó közönsége becse* tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb siakavatossággal berendezett
=

X^SLSZIÓ

O S I g M E O a ÍIBEN.
MP* Égvényes, földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tartalmai egy Uter vúbeo aí oraáíos m Ur. kémiai intését és vegrtisérleti állomás elemese sierát

Csutak Albert és Bruza Jakabnál Kászonjakabfalva.

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
Ü Ü

, S z e n t
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LGSO B Ú T O R .
Egy bútorgyárnak csődtömegét mélyen a becsáron
alul megvettem, mi által azon kellemes helyzetben vagyok,

modern stilii háló- és ebédlő-szobákat,

valamint SZalongarnitUrákat, divánokat és mindennemű b ú t o r o k a t vevőimnek rendkívül olcsó árban továbbíthatni, melyeknek megtekintésére raktáraim bármikor
rendelkezésre állanak.
s-8

Tiszteivel Fogolyán Endre
SEPSISZENTGYÖRGYÖN.

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda József könyvnyomdájában, 1906.

