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Ügyvéd. 

Nyílttéri osikkek 
soronkint 40 fi  11.-ért közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előflsetésl  ár: Egész évre 8 kor. (Kalítfldre)  IS kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija előre fizetundó. 
m »de t é s l dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

összegezés. 
48 óra múlva az uz- éa veresviz-

völgyi erdőség Qgye a törvényhatóság 
döntése alá kerül. 

Ezen ügyet e lapok hasábjain már 
több alkalommal hoztam a nagy nyilvá-
nosság elé, ez közismert dolog. Az sem 
kétséges, hogy önzetlenül, tisztán a köz 
javáért végzett munkámért egy kalan-
dor had a legnagyobb erőfeszítéssel 
igyekezett törekvésemben minden kép-
zelhető aljas módon megakadályozni, 
azonban kudarcot vallott. A küzdelmet 
azzal az erós elhatározással vettem fel, 
hogy a korrupliót, melynek bélyegét 
vármegyénk közéletének számtalan ese-
ménye viseli magán, meg kell ölni s 
ezáltal megteremteni egy olyan irány-
zatot, mely mindig a közjót s az igaz-
ságot tartja szemelótt. 

Fellépésem — dicséret és hála 
illesse érette a józan közvéleményt — 
nem maradt meddő. Nem személyem, 
hanem az igazság diadalának s egy ré-
gen óhajtott jobb jövó ébredésének te-
kintem azt az élénk sympathiát, mely-
lyel a közvélemény a küzdelmet kez-
dettől fogva  kisérte. 

Most tehát, midőn csak pár nap 
választ el ama döntő pillanattól, hogy 
melyik erősebb, melyik előbbrevaló, a 
közérdek-e, vagy a magánérdek ; az 
igazságot közéleti ténykedéseinkben 
visszaállitsuk-e az ót megillető helyére 
vagy továbbra is maradjon a korruptio, 
ugy gondolom, kötelességem még egy-
szer és pedig most már egyszerre rész-
letesen a lefolytatott  küzdelem anyagát 
nyilvánosságra hozni. 

Egyelőre kizárólag magukra a szá-
raz tényekre szorítkozom. 

A vármegye a tulajdonát képező 
uz- és veresvizvölgyi erdőségekre árve-
rést hirdetett s azt meg is tartotta. 

Két komoly versenyző volt, egyik 

a Qoetz-cég 2,820.000 koronával, a má-
sik Steinherz 2,800.000 koronával. Mi-
dőn a két ajánlat közötti különbség 
— némelyek szerint csekély 20.000 ko-
rona — ismeretes lett, Steinherz — ta-
lán éppen mások egyenes utasítására 
és tanácsára — kijelentette, hogy ő az 
általa tett ajánlaton leiül hajlandó a 
vármegyének kulturális célokra még 
100.000 koronát átadni. Ekkor Goetz, 
bár az árverés szabályszcrtleu, a föltéte-
leknek mindenben pontos betartásával 
folyt  le s igy jogosan tekinthette ma-
gát előző ajánlata alapján is vevőnek, 
mégis tartva a veszedelmes konkuren-
ciától. kijelentette, hogy hasonló célokra 
ö is ad annyit, mint Steinherz s 00000 
koronát deponált is nyomban a helybeli 
adóhivatalnál. 

Hogy ezen pótajánlatokat miképpen 
lehet és kell karakterizálni, arra ké-
sőbb rátérek. 

Steinherz egy romániai fakeres-
kedő, ki néha Budapesten is szokott 
megállani, midőn átutazóban van s ki 
nek ez talán az első komolyabb válla-
lata. Hogy mennyi pénze van, azt nem 
lehet tudni, de mellékes is. 

Az már bizonyos, mert hisz ő maga 
sem cáfolta  meg, sót kifejezést  adott 
annak, hogy az erdőt, a mennyiben ő 
kapja meg, romániai fatelepén  fogja 
feldolgoztatni,  a mi azt is jelenti, hogy 
midőn szállításra készen fel  lesz dol-
gozva az anyag, nem Magyarországon, 
hanem Romániáu át fogja  további ren-
deltetési helyére szállítani. 

Goetz ezzel szemben a világpiacnak 
egy régi kipróbált elsőrangú Annája. 

Kötelező ígéretet tett, hogy az 
egész erdőt Csikmegye területén dol-
goztatja fel  s Magyarországon keresz-
tül szállíttatja el az anyagot. ígérte s 
kötelezte magát, hogy Csikmegyében 
egy nagyobb szabású fatelepet  létesít s 
egyúttal Budapesten 5,000.000 korona 

alaptőkével egy részvénytársaságot ala-
pított. 

Ezek a tiszta adatok. Már első te-
kintetre is láthatja mindenki, hogy me-
lyik elónyöseb, miudazonáltal nem lesz 
érdektelen, ha közelebbről is bonckés 
alá vesszük a különbséget. 

Előbb azonban szükségesnek tar-
tom még egyszer az ügyet jogi oldalá-
ról is megvizsgálni 

Az iírvérési föltételek  szerint az 
erdőt a legtöbbet ígérő kapja meg, az-
zal a kikötéssel azonbau, hogy a vég 
leges döntést a vármegye fenntartja 
magának. 

Hogyan kell értelmezni ezen fenn-
tartást :J 

Vármegyéről, tehát jogi személy-
ről lévén szó, a vagyonkezelés és ok 
szerü gazdálkodás mindenesetre sokkal 
nehézkesebb és sokkal több körtlltekiutés 
szükséges ahhoz, bogy érdekei kellőleg 
meg legyenek védelmezve. Ebből a szem-
pontból tehát nagyon helyes, sót szük-
séges, hogy midőn ilyen vitális kérdés 
ről van szó, alkalom és mód uyujtassék 
a vármegyének a versenyzők anyagi 
helyzetéről meggyőződni, nevezetesen 
pedig arról, nyujt-e egyik-másik ver-
senyző elég anyagi gnrantiát vállalt 
kötelezettségének teljesítésére ? 

Ha ez megvan, akkor mi sem áll 
útjában annak, hogy a legtöbbet igéró 
kapja meg az erdőt. Sőt a vármegye 
nem is teheti jogszerűen a jelen esetben, 
hogy a legnagyobb ajánlat elől kitérjen. 

Goetz egy világ-cég, melynek 
anyagi helyzete biztosítja azt, hogy 
kötelezettségének mindenben eleget fog 
tehetni. Ilyen körülmények között 
szorosan az árverési feltételeket  tartva 
szemelótt — még azon esetben is Goetz 
lehet csak vevő, ha kulturális célra 
nem adna semmit. Ü a föltételek  pontos 
betartásával árverezett s igy érte el a 
nagyobb ajánlatot. 

Ezáltal nemcsak mint magasabb 
ajánlattevő jelentkezett, hanem jogot is 
szerzett arra, hogy az erdőt követel-
hesse is s ha mégis nem lenne az övé, 
megnyílik joga a vármegyével szemben 
egy horribilis kártérítési összeghez. As 
a 100,000 korona, melyet Steinherz 
utólag felajánlott,  bármi célra is szol-
gáljon, mégis csak utóajánlat, ilyennek 
pedig helye nincs a föltételek  szerint. 
Ez az ügynek jogi oldala. 

Lássuk most a fennebb  részlete-
zett különbséget a két cég között kö-
zelebbről. 

Steinherz Romániában fogja  fel-
dolgoztatni az erdőt, tehát idegen mun-
kaerővel. 

Goetz Csikmegye területén magyar 
munkásokkal fog  dolgoztatni, a mi azt 
jelenti, hogy a kitermelés és feldolgo-
zás ellenértékéül több százezer korona 
nálunk marad s ezáltal a nép anyagi 
helyzetén nagyban lesz segítve. 

A kitermelt és feldolgozott  anya-
got Magyarországon fogja  elszállíttatni, 
a mi évenkint 60—100.000 korona 
szállítási dijat jelent a magyar állam-
vasutaknak. A Budapesten létesített 
részvénytársaság alakítási költségeiben 
már eddig 64000 koronát fizetett  a 
kincstárnak ; ennek, valamint a Csíkban 
létesítendő fatelepnek  évi adója körül-
belül 100—150,000 koronát jelent 
ugyancsak a kincstárnak. 

Mindezen előnyökkel Steinherz nem 
rendelkezik. 

Ha a fentiekhez  hozzávesszük még 
azt is, hogy Steinherz által kulturális 
célokra ajánlott összeget Goetz is haj-
landó megadni s 60,000 koronát tény-
leg le is helyezett az adőhivataln&l: 
minden kétségen felül  áll, hogy Stein-
herz most már szóba sem jöhet Goetz 
ellenében. Ez nem az egyik iránti ro-
konszenvnek s a másik iránti ellen-
szenvnek a megnyilatkozása, ez a két-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Annuska találkára megy. 
(Folytatás.) 

— Akkor adieu I — bólintott Edilh. de 
liaogján észre lehetett venni, bogy megvan 
*értve. 

— Nehogy megharagudj Edilh ! — Kiáltott 
utána engesstalóleg Annnska. — Holnap hoasád 
megyek s kipletykálbaljuk magunkat. Pá neked 1 

Edith visssamosolygott s anal mindenik 
haladt a maga utján. 

Aanuaka Isméi folytatta  megkezdett álmait. 
Milyen kSlönia mégis I 
Tegnap még ott Olt a padoan s a világ 

legunatkosóbb mosolyával hallgatta Eber pro 
feaasoruak  a galvanlsmusról tartott bravúros ma-
gyaráaatát éa ma , . , ? 

Oh 1 de hát még holnap 11 ? 
Holnap ilyenkor bizonyára asssony less. 
De édes Istenem mi történik akkor, ha a 

mamáék nem bocsátanak meg ? I 
A mama . , . ő még engedékeny 
De apa . . . apa . . S még erre nem la 

gondolt. Pedig ha ismerné valaki apát ugy, hogy 
Aunuska ösmeri. Mit kellett a télen könyörögni 
mamának, mig végre beleegyesett apa, bogy el-
vigyék Annoakál a jogáss-bálba. 

— Gyereknek nem valé mulatosás I — egyre 
ait hajtogatta. 

Nevetséges I Mintha egy 15-ik évében levó 
jeány gyerek lenne. 

Különben is caak a mama mondta, hogy 
15 évea. 

Annuaka még anhasem látta a keresztle-
velét a egészen biztoa benne, hogy legalább két 
é/et elsikkasstott életébél. 

Tisenötéves leány nem is lehetn i ilyen na 
gyón aserelmea s oam tenné ki msgát egy IV. 
éves jogássért, a mama meg » papa esetleges 
átkának. 

De hát ml ia töiténnék, ha mamák nem 
bocsátanak meg ? 

Semmi — azaz, hogy 
Hát igen I Ök elmennének Oyurkávsl vala-

hova, máa vidékre. Elvégre egy IV, éves jogász 
csak talál valami Foglalkozást. 

KD|önkeu is Oynrka gazdag flu  a Igy uem 
aiornlnáuak aa apáék kegyére. 

Igen, elmennének — s i többet soha-soha 
nem gondolna a ross auyusra meg apuskára. 

És nem látná többet a vén Riaá, ki olyan 
jó volt bossá. (A kiflijét  meg a kávéját miudig 
megórizte, ha későn kelt fel.)  Aztán nem látná 
a kanárit, a lordot, a nagy ujfullandi  kutyát, 
melynek olyan gyönyörll okos szeme van. 

De hát mindezért kárpótolná a Qyurka 
sserelme. 

Csak as a sajátságos, hogy Gyurka nem 
emliti neki levelében egy ssdval sem a asőkést. 
Perase tart attél, bogy a levele másnak a kesébe 
kerül. 

De hát Annnska okoa és mindi nt kitalál. 
Igy a .türelmetlenül vá'Ja" után tett pontokat is. 

Különben tegnap egy éppen ehhes hasonló 
esetet olvasott. 

. Álmodozásai közbeu Annuska inind 
közelebb ért a Rliáday parkhoz. 

Lázaa izgatottá/g fogta  el. Vajjou olt lesz-e 
már a Gyurka ? Éa mit fog  neki moudani leg-
először 1 

Igen: legeléazör, hisz még sohasem be-
Biéltek együtt. 

Mindegy, akárhogyan kezdi, a „szerelem*, 
aa „örökké*4 éa a „szökés' bizonyára beune less. 

Kissé kipirult arcoal s hangosau dobogó 
asivvel fordult  be Annuaka as egyik kapun. 

Hála Islenuek kevesen voltak a kertben. 
A rózsalugas mellett egy feketeruhás  bonne 

sétált két fehéraapkás  babával. 
Annuaka a fenyves  felé  tartott. 

Azon tul van a nagy rondó egy óriáai Mnsával 
közepén. 

Szásadoa hársak alatt egy pad van. Bizo-
nyára itt találja Gynrkát. Alkalmasabb helyet 
oem ia tud Annuska eelképselnl. 

A fenyvesben  nem talált aeukit. 
A rondó körül senki . . . A báraak alatti 

pad üres. 
Hogyan ? Nem jütt volna még el ? 
De hiss az lehetetlen 1 A találkát három 

órára kérte, most pedig negyed négy elmúlt. 
Oh, a« a könnyelmű Qyurka I 
Négykor pontban indul Pest felé  a vonat. 

Aslán fél  ölre anyuska otthon less és nem tslálva 
a kis lányát, bizonyára keresésére indulnak. 

Ha már akkor künut leunének a pálya-
udvarnál Ott nem keresné senki. 

Ellenben a Juoi szobalányt aa ördög eaet-
leg vesérelbeti a Rhádry-park felé. 

Éppen hatszor ssaladla körül lázas isga-

tottaággal a rondót Annuska, mikor a fenyvea-
bői kilépett a várva várt lovag. 

Jeaszuskám I Annuska caak azon osodál-
kozik, hogy a sziveoskéje ki nem ugrott helyéből. 
Mert aa biatos, hogy három mértföldnyire  ia el-
ballatszott kalapálása. 

Annuska ugy vélte, hogy tartosik női 
büszkeségének legalább annyival, hogy bevárja 
nyugodtan, mig Gyurka ur lángpiros areával 
kösvetlen közelébe ér. 

Akkor astán kővetkeső párbeaséd fejlődött 
ki közöttük: 

Gyurka: Kezeit csókolom usgysád I 
Annuska (elfogultan):  Isten hosta uram I 
Gyurka (nyakken iójét igasitva): Booaánat 

ast hiszem, mi még nem ismerjük egymást . . . 
Annuska (nyájasan): Sohse fárassza  a ma-

gát a bemutatkozással. Én réaaemröl öamerem a 
mivil hozzám levelet intézett, gondolom, hogy 
maga is tudja nevemet. 

Qyurka (még mindig lángoló arocal): Igen, 
oh igen . . Nagysád ast hissem megbooaájtja 
tolakodásomat . . . de . 

Annuska (közbevág) : Ninca mit megbocsá-
tanom uram. 

Gyurka (heves köhögési roham után): Alig 
vártam a percet . , (Ujből köhög.) 

Annuska (részvéttel): Megvan hűlve ? 
Gyurka: Rettenetesen. S as aa átkozott 

doktor beveheteüen porokat irt 
Annnska: Lássa, én ajánlanék egy biztos 

gyógyssert. 
Gyurka (meghatva) : Kegyed angyali te 

remés. 
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ségtelen tények összevetéséből vontlo 
gikai következménye, mely elöl kitérni 
az igazságnak legnagyobb arculcsapása 
lenne. 

Annakidején volt alkalmam fog-
lalkozni az igazgatótanács azon állás 
foglalásával,  mely szerint Steinherzet 
hozta javaslatba vevőként. Kerestem az 
indokot erre, de nem találtam s azt hí 
szem, most már mindenki belátja, iga 
zat ad nekem abban, hogy bizony az 
igazgatótanács nagy hibát követett el 
ismeretes véleményezésével. 

Vagy talán arra hivatkoznak, hogy 
Steinherz az árverés után önkánt aján 
lotta a 100.000 koronát kulturális cé-
lokra. Ez egyszerűen nem igaz. Stein 
herznek, midőn az árverés eredménye 
tudomására jutott s látta, hogy a Goetz 
előnyben van, e fölötti  zavarában eszébe 
sem jutott, miképpen lehetne segíteni a 
bţjon. 

Mások egyenes utasítására és ta-
nácsára, tehát nem saját iniciativájából 
kapaszkodott bele a kulturális célokba, 
mint mentő csolnakba. 

Ez mig erkölcsileg tisztességtelen, 
másfelöl  jogilag érzénytelen is, mert. 
mint utóajánlat helyet nem foglal-
hat. — No de ezen ma már tul 
vagyunk, — ez Steinherz javára 
most már annál kevésbé billentheti 
mérleget, m9rt Goetz kijelentette, hogy 
ugyanazt ő is megadja. S azt hiszem, 
ha gavallériáról, nagylelkűségről akar-
nak beszélni, ez csak Goetzöt illetheti 
meg, ki szabályszerűen keresztalvitt 
árverés alapján lett legtöbbet igéró 
éppen ezért nem is volt rá szüksége, 
hogy ily módon is biztosítsa magának 
az erdőt, mert azt esetleges felebbezés 
folytán  amúgy is megkapta volna. 

A mint hírlik, az állandó választ-
mány az igazgató tanács véleményétől 
eltérőleg ugy határozott, hogy elvben 
elfogadja  a Goetz ajánlatát, azonban 
utasítani kéri a törvényhatóság által 
mindkét ajánlattevőt, hogy a «kulturális 
célok' címen felajánlott  összegeket 
precizirozzák véglegesen s azt azután 
hozzászámítva a vételárhoz, a melyik 
ajánlat igy nagyobb lesz, kapja az az 
erdőt. 

Ez ismét egy csodabogár. 
Valamely meglevő dolgot ebben 

helyesnek, hasznosnak találok s elfoga-
dom, mert előnyös, azonban gyakorlati 
érvényesülését más föltételekhez  kötöm, 
Ha valaki nekem meg tudja magyarázni, 
hogy mi ez, akkor a legnagyobb tiszte-
lettel hajlok meg nagysága előtt. Vala-
mit vagy elfogadok  vagy nem. Első 

esetben pártolom és támogatom minden 
további föltétel  nélkül. A második eset 
azt jelenti, akkor áll elő, midőn vala 
mit már létező alakjában nem tartok 
kielégítőnek, — csak bizonyos pót 
lásokkal, kiegészítésekkel vagyok haj-
landó magamévá tenni, melyek mig be 
nem következnek, elfogadásról  szó sem 
lehet 

Eltekintve a kérdés absurd voltá 
tói, megfontolandó,  eldöntendő még 
is, hogy jogilag és erkölcsileg meg-
engedhető-e ? 

Már előzőleg említettem, hogy utó-
ajánlat a föltételek  szerint ki van^árva. 
Tehát akármilyen formában,  akár minő 
céllal kapcsolatban tétessék az ujabb 
ajánlat, figyelembe  nem jöhet. 

Ez természetesen csak a Goetz 
javára bírna most jelentőséggel, mint a 
ki rendes árverés utján lett vevő. — 
Minthogy azonban ő is hasonló össze-
get a vételáron felül  már felajánlott, 
annak elfogadását  most mi sem akadá-
lyozza. 

Erkölcsileg meg éppenséggel meg 
engedhetetlen. Egy vármegye ilyen 
eszközökkel, ilyen módon pénzszerzésre 
nem vállalkozhatik. Ez még egyes em 
bért is megbélyegez, annál inkább egy 
tekintélyes erkölcsi testéletet. 

Megvagyok győződve, hogy mind 
ezeket a törvényhatóság értékök sze-
rint fogja  mérlegelui s majd módját ejti 
annak, hogy ilyen szégyenletes lépés-
nek a vádja a vármegyéről elhárittassék. 

Olyan hangokat is hallottam, hogy 
esetleg ujabb árverés megtartását fog-
ják indítványozni. Ennek ismét Bemmi 
alapja nincs. Az árverés ugy formailag, 
mint lényegileg teljesen szabályszerűen 
folyt  le, annak megsemmisítésére tör-
vényes indok nincs. Másfelől  meg az a 
rosz és hátrányos következménye lenne 
ennek, hogy jövőre a tisztességes ver-
senyt elriasztanák. 

Ezeket kívántam lehetőleg röviden, 
de azért kimerítően mégegyszer elmon-
dani, hogy lássák és tudják azok, a ki-
ket illet, kik dönteni vannak hivatva, 
bogy miket kell szem előtt tartaniok, ha 
az igazságot és a közjót kivánják szava-
zatukkal szolgálni. 

Végezetül nem mulaszthatom el, 
hogy egy pár személyi vonatkozású do-
logra ne hívjam fel  a figyelmet.  Ez is 
az Ugy érdemével kapcsolatos, tehát jó 
lesz tudni. 

Széltében hosszában beszélik és pe-
dig nyillan, hogy az összes községi jegy-
zők a Steinherz kezében vannak. Ismer-
jük vármegyénk ezen előkelő hivatalnoki 

karát s teljesen kizártnak tartjuk, bogy 
egyik vagy másik klikk érdekében 
közjót elmellőznék. 

Nem szükséges azokat az urakat 
kötelességükre figyelmeztetni.  Nem 
ezért hoztam fel,  hanem hogy lássák 
tisztán, miszerint némelyek az egyéni 
tisztességgel nem törődve a legpuritánabb 
egyének aljas meggyannsitásától sem 
riadnak vissza, csakhogy meg nem érde-
melt anyagi előnyökhöz juthassanak. 

Az igazságért s annak nevében emel 
tem fel  szavamat s erős a hitem, hogy 
ebben a 18-iki törvényhatósági közgyüléi 
nagy többséggel igazat ad nekem. 

Márton Gábor. 

Yălasz Ir Hajy Béni 2-ii qiMre. 

Annuska elpirul. Kevés szünet. 
Qyurka újból köhög. 
Aonáska: Hát hallgassa meg a gyógysie 

remet. Nagyon egyszerű: bodsa herbathea. És 
nem is keserű, ha as ember négy-öt darabka 
bukrot tesa bele. 

Qyurka (szavalva): Hogyan lehetne keserű, 
mikor ilyen édes teremtés ajánlja. 

Annuaka újból elpiiul. Csend. 
Annuska (halkan): Nekem eddig a Jnoi 

föste  meg. 
Qyurka: Talán elereastették a Juoit ? 
Annuska: Nem, dehogy I 
Qyurka; Éa mért nem rési skkor kegyed-

nek továbbra is Juei a theát? 
Annuska — (csodálkozó pillantást vetve 

Qyurkára): Mert . . . hát, mert elutasunk. 
Cyurka (meglepetve): Elutasik ? Kivel . . 

hova? 
Annuaka (mind oaodálkoióbb pillantással): 

Hát . . . hiasen . . elszökünk. 
Gyurka (értelmetlenül bámul rá): Elssök-

nek . . kivel? . 
Annuaka (mérgesen harapdálva ssebkendöje 

ssélét): Mért tetteti magát ? Hát igen I Elaaököm 
magával, 

Gyurka (hebegve): Nem értem . . . Kia-
aaaaoay, Zeoara mondom nem értem. 

Annnska (dühösen): Csodáikosom. Pedig a 
dolog nagyon egyaserü éa természetes. Maga en-
gem találkára hívott. A .türelmetlenül várja" 
után éppen annyi pont volt, hogy est lehetett 
beldie kiolvasni: .aatán alaaöküak." (Diadalmas 
mosolylyal): Noa? . . . 

tátik 
én . . 

rral) : Tévedni méltós-
Annuska nagysád, én 

: Ast akarja mondani, 

Qyurka (kinos sava 
kisasszony 

. . nem 
Annuaka (azárason) 

hogy nem szöktet el ? 
Gyurka (leaütve szemeit): Azt. 
Annuska zokogni kesd. 
Gyurka (zavartan); Nagysád . Annuska 

kérem ne sirjon . . én . . . Istenem, hogy 
gondolhatott ilyet? 

Annuska (megvetően): Nem kérdem magá-
tél, hogy mit gondoljak a mit ne. Tudja? Miért 
hívott ide? 

Gyurka (páthoassal) ; Mert sseretem I 
Annuska (mérgeaeu): Tartsa meg a szere-

tetét, tudja ? Ninea síükségein rá. Mit érek én a 
maga sseretetével ? Asért mégis ott kell kuksol-
jak mindennap a padban és . . . és tanulni is 
kell . . Istenem, ha mlndest tudtam volna ? 

Gyurka (kétségbeesetten tördelve keselt) : 
De klsaaasony . . . Annuska nagysád . . . én . 

Annuska : Hallgasson I Ne merjen hossám 
szólni. Csak ast sajnálom, bogy a hajtást a ru-
hámon leengedtem és . . . és most újra fel  kell 
varrni és ha a Juoit nem tudom hallgatiara 
birui, még a mamától Is kikapok. Maga . . . . 
maga gyáva . . , nyo . . . mo rult. 

(Még egy megvető pillantáat küld as ál-
mélkodó Qyurkára, astán könnyeit törülve, a 
fenyvesen  keraastUl gyors léptekkel iadul aa 
utoára . . .) 

itüvitl néhány szó az, a mit válaszolni akarok, 
Ön nem tutija, mit cselekedett, ön csak uieg-

Hzetett eszköz, a ki vakon engedi magát előre 
tolni egy olyan nton, melyről többé vissza térés 
nincs. 

Xem fogok  önnel vitatkozni többé, mint 
olyannal, a ki álmatlan éjszakákon egyedül, vagy 
talán titkos tanácskozások eredményében gondolja 
ki, hogy minő valótlanságokat éa aljaa rágalma-
kat lehetne egy olyan emberre rá fogni,  a ki a 
gonoszság, fegyvereit  használni, s a bandita fo-
gásait talkalmazni nem tudja. 

Én nyugodt szívvel bocaátom ügyemet, 
ön által hivatkozott közvétemény elbírálása alá 
hogy ön volt sz, aki közvéleményt nem ismeri, az csak 
onnan lehet, hogy vagy nem akarja megismerni, 
vagy elvakultságában nem veszi észre, hogy min-
denki nevet azon, mikor ön saját magát és a 
„Székelység1" c. lapot a közérdek önzetlen szol-
gájául tolja fel. 

Kérdezze csak meg Szvoboda Józsefet,  vagy 
bárkit e megyében, bogy kiuek a vakeszköze ön 
és kinek a lapja a derék „Székelység" ! ? 

Itágalom ez ön cikkének reám vonatkozó 
minden egyes szava, mire reflektálni  nem tartom 
érdemesnek. 

A mi pedig a szintén ön Által kezdeménye-
zett hecc valódi okát illeti, A Steinherzet dicsőítő 
soraihoz még egy <1. pontot hozzá vehetne. 

Az elmúlt héten Csíkszereda városban érte-
kezletre voltak híva a városban lakó törvényható-
sági bizottsági tagok, mely értekezleten én nem 
lehettem jelen a igy közvetlenül nem tudom, hogy 
ezen értekezleten mi történt, de mások ugy be-
szélik, hogy ezen értekezleten az terjesztetett elő, 
hogy Steinhel-cz azon ajánlatot tette, hogy a vá-
rosnak, mint erkölcsi testületnek hajlandó 50.000 
koronát adni, ba a megyei erdő eladás kérdésében, 
a varosban lakó törvényhatósági tagok a Stein-
hercz-léle kisebb ajánlat elfogadására  szavaznak. 
Azonban a mint hallom a megjelentek ezen csimya 
ajánlatnak még csak a tárgyalásába sem mentek 
bele. 

Hát ha igaz lenne is az, hogy valaki 
Goetz cég érdekében házalt, amiről én nem tudok, 
ez még magában nem csúnya és nem megbélyeg-
zésre méltó dolog; de mikor Steinhercz nyíltan 
merészkedik ilyen ajánlattal előállani, én azt hi-
szem, hogy ez erkölcstelenség és nyilt vesztege-
tési kísérlet számba kell. hogy menjen. 

Vájjon kell-e ehhez kommentár Nagy Béni 
ur t Önnek erről, az értekezlet előtt már tudomása 
volt, kellett lennie s nevezetesen tudomása volt, 
mikor legutóbbi cikkét megírta s még is tisztes-
ségről zengedezik. 

No hát ne kívánja tőlem aenki, hogy én Ön-
nel továbbra is foglalkozzam. 

A megyei erdő-eladás ügyét Ön vitte m i n-
den i g a z ok n é l k ü l a csúnya személyeske-
dés terére és miért ? azért, mert én a vármegyére 
nézve ugy anyagilag, mint közgazdaságilag elő-
nyösebb Goatz-féle  ajánlat mellett foglaltam  és 
foglalok  állást. 

Aljas rágalom, bog}' Pethő főmérnök  az én 
tudtommal bármely lapnak leveleket küldözgetett 
volna; ilyen levelek elküldéséről sem nem tudtam, 
aein nem tudok semmit. 

Ha igaz lenne ia az, hogy Pethő Uy tar-
talma leveleket valakinek irt, a ha igaz lenne is 
az, hogy ön ily levelek birtokában van — ezen 
nagyon bámulok, mert idáig hittem a levéltitok 
sérthetetlenségében s ha most ön a birtokba ju-
tás módját és annak közléai jogosultságát megis-
merhetné, nagy szolgálatot tenne a törvény és 
morálnak e tekintetbem nyomása és tilalma alatt 
azenvadő emberiségnek. £ levelekhez azonban ne-
kem Bemmi közöm, ezt intéze el Pethő Gyula úr-
ral, a ki — hiszem, hogy majd helyt fog  állani. 

Dr. Fejér Antal. 

miniszterek leiratai. Belügyminiszter leiratai: Sáipi 
György kormánybiztos felmentése,  Br. Szentkeresj.l i 
Pál kinevezett főispán  felmentése,  vármegyei al-
ispán éa több vármegyei alkalmazott tömeges 
nyugdíjazása tárgyában. Belügyminiszter leirata -. 
Caikszentmihály, Caikszépviz kisközségeknek nagy-
községekké alakulása tárgyában. Kereskedelemügyi 
m. kir. miniszternek leiratai, a) Berkovits Lázár 
kézizálog köloBÖnüzlete; b) Csíkszeredai takarék-
pénztár részvénytársaság kézizálog kölesönüzlete : 
c) az ujtusnádi ut és Olthid építése ; <L törvény-
hatósági útalapnál az 1904. év végén mutatkozó 
telealeg felhasználása  tárgyábn 

2. Közigazgatósági erdészeti bizottság jelen-
tése az erdők 1906. évi állapotáról. Közigazgatási 
bizottság mait év második feléről  azólő jelentése. 
Alispán javaslata türdőbiztoaok folyó  évre leendő 
kijelöléséről. Alispán jelentéae a közdűlő utak 
1905. évi állapotáról. Alispán bemutatja a t. évi 
legtöbb adót fizető  törvényhatósági bízottsági tagok 
folyó  évre összeállított névjegyzékét a szükséges 
intézkedések iránti javaslattal Felcsiki főszolga-
bíró előterjesztése egy j&rási irodavezetői állna 
szervezése iránt. 

Száva István éa társai törvényhatósági ta-
goknak Gyergyószentmiklóai járásban egy azolga-
biró kibüldéae és k.-alcsíki járásban egy szolga-
bírói állás rendszeresítése tárgyában. Kászonalcsiki 
járás községeinek együttes kérése az uzvülgyi vi-
cinális útnak a törvényhatósági utak sorába leeniKí 
felvétele  és fokozatos  kiépítése iránt. M. kir. áll. 
építészeti hivatalnak javaslata a ditró—borszéki 
vicinális ut épitése és fentartása  tárgyában, — A 
községi és körjegyzői nyugdíjválaaztmáuy javas-
lata Albert Béníán körjegyző nyugdíjaztatása 
ügyében, azzal kapcsolatban a szabályrendelet mó-
dosítása iránti intézkedés. 

3. A vármegyei magánjavak igazgató-tanácsá-
nak : a) dr Bocskor Béla t főügyésznek  jelentése 
az iparalap, székely kivándorlási alap éa a ruhá-
zati alapok több mint 2 havi kamat hátrálékk.-il 
tartózó adósok ellen tett intézkedései eredményéről 
szóló jelentései; b) Gyergyótölgyes községben ki-
vetett községi pótadó elleni fellebbezés  ; c) Vigadó 
épület felülvizsgálati  jegyzőkönyve; d) A volt 
őrnagyi lakás üreasedésben lévő szobáinak a iíi-
azolgabirói hivatal és hivatal szolga részéze I i-
endő átadása ; é) Horváth Ferencz megyei enlőűr 
előléptetéae; t) Siketnémák részére tett ösztön-
díjak adományozása; g) Téglás Gábor nyugalma-
zott középiskolai főigazgató  segély iránti kérvénye j 
h) dr. Nagy Béni szere dai ügyvéti ingatlan rész-
letek cseréjének engedélyzése iránt beadott kérvé-
nye ; ij a vármegyei borviz-forrás  haszonbérleté-
nek meghosszabitása iránti kérvény ; j) Cjfalt  i 
László várm. hivatal-szolga segélyezése ; k) Laczinu 
Károly csíkszeredai lakossal a Vigadó bérlete fö-
lött megkötött bérleti szerződés; 1) éa végül n/. 
Uz- és Veresvizvölgyi erdőségek eladása tárgyá-
ban megtartott árverésen tett ajánlatok elfogadása 
tárgyában megtartott árverésen tett ajánlatok el-
fogadása  fölötti  határozatok; m) megyei magánja-
vak igazgatójának az 1905. évről szóló jelentési'. 

4. Gyergyói közkórház, Vármegyei közkói-
ház, vármegyei ebadó alap, kör- éB községi jegy-
zők nyugdţj alapja. Vármegyei betegápolási alap. 
Vármegyei bábaképző alap. Vármegyei közponli 
szegény-alap. Vármegyei bírói letiltási alap. Vói 
megyei állategészségügyi alap. Vármegyei tartalék 
alap. Törvényhatósági utkaparók nyugdíjalapja. 
Vármegyei jegyzői fizetés  kiegésziiésére engedé-
lyezett alap. Vármegyei tisztviselői nyugdíj-alap. 
Fenyéd—zetelaka—gyergyótekerőpataki  útalap. 
Vármegyei erdőőrzési alap. Vármegyei háztartási 
alap. Vármegyei gyámpénztári alap és a törvény-
hatósági köznti alap 1905. évről szerkesztett szá-
madásai. 

A megyei éa gyergyói közkórháznak az 1907 
évről szóló költség előirányzatai. 

Török Istvánná, Biró Jánosné, Farkas Fu-
nnené és HOBBZU Györgyné bába okleveleinek ki-
hirdetése. 

Törvényhatótági közgyűlés. 
Az igen tanulságos és küzdelmesnek ígér-

kező törvényhatósági közgyűlést pénteken, azaz 
f.  hó 18-án tartja Csikvármegye törvényhatósági 
bizottsága, melynek főbb  tárgyait már több izben 
kiemeltük, a közönség tájékoztatása végett közöl-
jük annak terjedelmes tárgysorozatát az 1906. év 
mţjus 18-ára összehívott törvényhatósági bizott-
sági közgyűlésnek : 

1. Dr Wekerle Sándor miniszterelnökké tör-
tént kinevezéséről szóló leirat s ezzel kapcsola-
tosan kereskedelmi, honvédelmi és földmivelésügyi 

A kászonalcsiki járáa csikszentmártoni í.\ 
csikszentkirályi egészségügyi köreinek nj beosztásit 

5. Társ törvényhatóságok és más hatóságok-
kal való levelezések. 

6. A nyugdíjazás folytán  üresedésbe jött ál -
vaszéki elnöki és gyergyótölgyesi főszolgabíró  a 
ezek betöltése által esetleg megüresedő más tiszt-
viselői állásoknak választás utjáni betöltése. 

7. Községi ügyek. 
8. Társulatok éa magánosok kérvényai, a 

közgyűlésig beérkező indítványok és más halasz-
tást nem tűrő ügyek. 

Kelt Csíkszeredában, 1906. május hó 5-én. 



Hájoa 10. C S I K I L A P O K 20. anbn. 
Tanító gyűlés. 

A csiki róm. katb. tanító-egyesület felcsiki 
fiókköre  májas hó 8-án tartotta meg caikezent-
tamásoD rendes tavaszi közgyűlését. 

Szentmise a tán a megjelent tagok és ven-
dégek a helybeli tanítók tanítását hallgatták 
meg, mely alkalommal Ferencz János az V., 
VI. osztályban, számtanból a közönséges tör-
tek sorzását, QyOrgy Balázs a II. osztályban 
.Tiszteld az Öregeket* cimfi  olvasmányt. Be-
nedek Imre az 1. osztályban beszéd és értelem 
gyakorlatból .Tanító és tanítvány' című tan-
anyagot ismertette. 

Tanítások befejeztével  Rádnly Benjámin 
elnök ngy a megjelent tagokat, — mint 
vendégeket AdvOzOlvén, — gyűlést egy. — 
a tőle megszokott lendületes szép beszéddel 
nyitotta meg, A mait gyűlés jegyzökönyvének 
felolvasása  és hitelesítése ntán elnök előter-
jesztette a kerületi föesperes  ntján az Orszá-
gos kath. tanítói segély-alap elnökségétől, az 
Országos kath. tanítói árvaház létesítésére ki-
bocsátott gyfljlóiveket,  a tagok közötti szét-
osztás és gyűjtés végett. Egyesületünk tagjai 
es alk lommal is azonnal adakoztak e unnes 
célra. 

Tárgyaltatott továbbá az Erdélyi r>m. 
kath. tanító-egyesületek szövetsége elnökségé-
nek (elhívása, melyben a szövetségnek legkö-
zelebbi gyűlésére, egyesületünkből küldendő 
képviselők és Önkényt válslkozó felolvasók  meg 
választását, illetve megbízását kéri. 

Mintán a képviselők megbízását eddig is 
az általános testület választmánya helyesitette. 
agy egyesületünk most is a választmányra biza 
ez űgy elintézését. Felolvasásra Bazás János 
ajánlkozott. 

Ezután elnök, mivel a 3 évi megbízatás 
ideje letelt, ugy a maga, mint tiszttárssi nevé-
ben hálás köszönetet mond az egyesület min-
den egyes tagjának azon közbecsűlésért és sze-
retettel párasult ragaszkodásáért, melyet a le-
folyt  3 év alatt tanúsítottak, kéri a gyűlést, 
hogy állásaik alól leimentve az nj tisztikart 
megválasztani szíveskedjen. Gyűlés zajos éljen-
zés közben a volt tisztviselőket egybangu'ag 
njra megválasztotta. 

Felolvasást tartott Ambrus Ferencz k.-
tsnitó, „A szoktatás, példa és oktatásról". 

Szavaltak áyörpál Berta és Gernárdt 
Anna tanítónők. Mindkét szsvalót a gyűlés 
zajos éljenzéssel és tapssal honorálta. 

Az indítványok során az az indítvány té-
tetett, hogy miután ujabban megalakult az Er-
délyi általános rém. kath. tanítóegyesületek szö-
vetsége s igy a csiki róm. kath. tanítók álta-
lános egyesületének célja nem lévén, mondja 
ki a felcsiki  fiók-kör  a szétválást sz alcsiki 
fiókkűrtől  és mint külön testület működjék 
Önállóan saját kebelében. 

Gyűlés egyhangúlag ellogadta ez indít-
ványt és elvileg kimondotta a szétválási, s ez 
ügyet elnök a legközelebbi általános gyűlésre 
beterjeszteudőnek határozta. 

Ezután a tanítások zártkörű bírálata kö-
vetkezett, a midőn mind a bárom tanítás tel-
jesen sikerültnek nyilváníttatott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Halálosáa. Jartó Áron csikdelnei 
születésű Udvarhelymegye vágási róm. kath 
kártortanitó folyó  bó 2-án életének 38 ik évében 
meghalt; temetése lolyó bó 4 én történt hívei 
és rokonsága nagy részvéte mellett. 

— A caiksomlyói r. kath. főgimná-
ziumban a VIII. oszt. tannlók osztály vizsgája 
f.  hó 10-én volt meg. Mind a 20 tanuló siker-
rel vizsgázott, közülök Balázs Lajos, Balogh 
Ignác és Kádár Ferenc jelearendűek. Az érett-
ségi írásbeli vizsgálat I. bó 81—23-án, a szó-
beli érettségi vizsgálat pedig junius bó 86—27, 
napjain lesz. 

— Képviselő választás. Cslkszenlmár-
ton kerületében igen mozgalmas élet uralko-
dik. A kOzségek valóságos katonai táborok s 
a csendőrség is mintegy 100 fővel  lesz képvi-
selve. A küzdő feleknek,  ugy Albert Sándor-
nak mint Nagy GyOrgynek jelentékeny pártja 
van. A biztos győzelemre, mint hírlik dr AI 
bert Sándor kolozsvári ügyvédnek van kilátása. 
Megyénkbeli székely származású egyén lévén, 
örömmel fogadná  mindenki a valót. 

— Vizsgálati rend. A ciksomlyói r. 
kath. tanítóképzőben az 1905—1906. tanév 
végén. A IV. évfolyam  osztályvizsgálata, május 
7. 6. Tanképesitó írásbeliek: májas 14. 16.16. 

TanképesitS szóbeliek : juaius 7. 8. 9. Kántor» 
képesltó.- jnniua 9. Az I. II. III. évf.  magán-
tanulóinak Írásbeli vizsgálata jnn. 15. 16. Az 
I. II. III. évi. oaztályvizsg. junius 18. 19. 20. 
91. 29. Évzáró értekezlet jnnina 93. Juniui 99. 
.Te Deum*. Csiksomlyó, 1906. május 3. Igaz-
gatóság. 

— Közigazgatási bizottság ülése. 
Caikvármegye közigazgatási bizottsága f.  hó 
14 én tartotta rendes havi ülését, melyen a 
rendes havi jelentéseken kivül nem igen sok 
űgy került tárgyalásra. 

— Párba] , Május bó 7-én reggel Buda-
pesten megyénk szülötte, tekerőpataki Talár 
János állatorvosjelölt véres kardpárbsjt vívott, 
Mauteanu Constantin enlé'yí szűlelésű, de kül-
földön  tsnuló román joghallgatóval Tatár a 
románokkal egy társaságban volt, a bol szóba 
került a lezajlott választás s ezzel összefüg-
gésben a nemzetiségek magatartáaa. A heves 
összetűzésből sflér  keletkezett. A párbajban 
Manteanu jobb kézc*uklóján megsebesült. Tatár 
sértetlen maradt. 

— Térzene. Béni Árpád jól szervezett 
zenekara a mai naptól megkezdi a szokásos 
térzenét. Minden azt-rdán fog  játszani a Kossuth 
szálló előtt. Ez uton is kegyes pártfogását 
kéri a közönségnek. 

— Fürdő nyitás. A jó birnevü csík-
szeredai fürdőt,  tulajdonosa Helvig S. János 
csinosan újra rendezte be és azt folyó  hó 20 án 
nagy ünnepély keretében megnyitja. Felhívjuk 
a fürdőző  közönaég figyelmét  e jó hírnevű für-
dőre. Tulajdonosa minden kényelemről gondos-
kodik, valamint jó konyháról és borról. 

— Érettségi vizsga Zabolán. Gróf 
Majláth ti. Károly püspök isiuét kimutatta ki-
fogyhatatlan  gondoskodását az ifjúság  iránt. — A 
kézilivásárhely-kantai róni. kath. IVigímnáziiim Vili. 
osztályát kivitte Zabolára és ott a l'ényes vendég-
sereg jelenlétében érettségi vizsgát tétetett a val-
lástanból a 1H boldog ifjúval,  mely után gazdag 
ozsoimával jntalmuztn meg őket. Az érettségit tett 
itjak : Dajcsi József.  L'énes András, Fekete Arpáil 
Gyárlas J,ászló, Iinees Gábor, Jauesó Gyula, 
Karáesony Antal, Kiesid Árpád, Mike Kálmán. 
Molnár Ferenoz, Pup Sânilor és Szopos Dávid. 

— Arviz Békás vidékén. Békásról 
kapjuk a kővetkező érteaitéat: Több nap óta 
szünet nélkül esett az eső, a mitől a Békás, 
Zsedáu és Douiuk patakok vize annyira meg-
nőtt, bogy f.  hó 7-én reggel 3 órakor áttörte 
a községet védő gátat és az egész községei 
veszély fenyegette.  Az utcákon folyt  a víz, át-
törte és magával vitte az Asszes hidakat, a 
közlekedés teljesen megszűnt. A posta Tölgyesre 
nem mehetett. A lakosság már 3 órakor reggel 
talpon állott és Görög György bi óval az élén 
megkezdették a mentési munkákat és euuek 
köszöubetö, bogy komolyabb kár és bai nem 
történt. Mivel a bilakal elvitte a viz egy pár 
napig a kocsi közlekedés megakadt. Már ma 
a viz annyira apadt, hogy eyalog és lóliálou 
lebet közlekedni. 

— Felülflzetések.  A csíkszeredai Ipa-
roa-Ifjuság  Önképzőköre április 16-án rendezett 
.Műsoros táncestélyén' felülflzettek  : Herzberg 
Károly 50 K. Józsa Géza 3 K 40 răii. .Tulipánt 
asztaltársaság" 6 K, Scbavfsteiu  Mór 1 K 70 fill.. 
Benkő Zsiga, Jakab József,  Horváth József, 
Nagy Pál 1—I K. Moldován János 60 fill., 
Koczkás Béla, Zareczki Jenő, Gámán Gyula 
40—40 A» A felülflzetőknek  bálás köszöuetét 
nyilváuitja az „Önképzőkör" választmánya. 

— Nyugtázás. A csiksomlyói róm. ksih. 
tanítóképzőben aiapiiolt „Kirándulási Egylet" 
javára gyüjtőiven adakoztak Csiktaplocán: br. 
Bndnyánszky, Lázár Miklós, Kiss Ernő 2—2 
kor., Száva Lukács, Gál Sándor, főtisztelendő 
Kádár Mátyás, Bokor György, Simon Eduárd, 
Szentes Gergely, Jskab Béla, Bnkk Imre, Györ-
pál Tamás 1—1 kor. Caikrákoaon : főtisztelendő 
Bocskor Zsigmond 9 kor., Ferenc Tamás 1 
kor., Ferenc Tamásné 40 fill.,  Ferencz Lajos 
30 flll.,  N. N. 40 flll.,  N. N. 90 flll.  A nemes 
adakozóknak az egylet nevében köazönetet 
mond a tanárikar és az ifjnság. 

— Egyesült fatermelők.  Míut értesü-
lünk Yenetianer Mór, a Klein Sámuel-cég enlő és 
fiirészüzemeinek  eddigi vezetője e napokbau nz 
„Egyesült fatermelők"  budapesti cég összes er-
délyi üzemeinek igazgatójává választatott. Yene-
tianer egy modern, nagy közgazdasági képzettségi! 
tiszta hazafias  alakja társadalmunknak. A székely-
munkások érdekeinek fellendítése  eddigi állásában 
is egyik fötörekvése  volt. Erre uj positiójában még 
nagyobb tere lesz. Sziveseu üdvözöljük tehát igaz-
gatóvá történt megválasztatása alkalmából. 

— „Egyesült Fatermelők, Vidor és 
társai" blldapestl oég. Miként egy ízben 
már közöltük, ezen cég, — melynek beltagjai: 

Fein Ármin. Friss és Gross, Klein Sámuel, ililkó 
Béla, N'enmann és Vidor, Leop. Weiss & Co. — 
erdei termeivényeinek központi értékesítésére egye-
stilt. Mint illetékes iielyről értesülünk, nevezett cég 
legnjnbb határozata szerint, a cég összes áruinuk 
központi eladását is elhatározta, akként, bogy fű-
részelt áruinak eladását is f.  évi május hó 15-től 
kezdve egyedül és kizárólag az ..Egyesült fater-
melő" fogják  eszközölni. Ezzel ezen tevékeny tár-
saság, mely rövid fennállása  alutt már a legszebb 
reményekre jogosított, a magyarországi fapiacon 
vezető szerepre emelkedett. 

— Török A. ós Társa Budapesten. 
Ha körültekintünk a magyar kir. szabadalma-
zott oaztálysorsjáték főelárusitól  kőzött, önkény-
telenül a Törők-cég tűnik lel előliünk. Ezen 
bankház a legnagyobb o6zlálysorsjegy főeláru-
aitó és a legtöbb sorsjegyet hozza forgalomba. 
Ez nem ia csnda, mert e bankház a játszó kö 
zőnaég kegyét minden egyes sorsjátékban a 
legnagyobb mértékben meghódította. Azonkívül 
hatalmas szerencsével játszanak. Például e bank-
ház szerencsés vevői egyedül egy sorsjáték 6. 
osztályban a két legnagyobb főnyereményt  és 
pedig a 600.000, 400.000 koronásat egy millió 
korona összegben nyerték, egy másikban pedig 
a 600.000 koronás nagy jutalmai, a 100.000, 
90.000, C0.000, 50.000. 300.000 és számtalan 
egyéb nagy főnyereméoyt.  Úgy, hogy rövid idő 
alatt 96 millió korona óriási összeget fizetett 
ki szerencsés vevőinek. Ennélfogva  megragadjuk 
az alkalmat, bogy Török A. és Tsa bankházát, 
melynek löüzlele Teréz körül 46., fiókja  Váoi-
körút 4, Mózenmkörnt 11. slatlvan, mindsnki-
nek ajánljuk. A terv szerint az 1. osztály bú-
zása már szerdán és pénteken, e hónap 23-án 
és 95-én lesz. A Borsjegyek árai: — 12 kor, 
'/a — 6 kor., '/, = 3 kor., '/» 1 kor. 50 fillér. 
Aki tehát sotsjegyet akar vásárolni, forduljon 
bizslommal Török A. éa Társához, Budapesten. 

V i z s g a l a p o k : kaphatók 
Szvoboda József  künvvkeivskedés ébeu. 

Csíkszeredában. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Válasz 

u „Székelység" 14. számában magjelent .A rend-
őrkapitány ügyeimébe" eimü tudósitásni. 

A „Székelység" mult vu.sárnupi számában 
hozott ligyelmeztetésre röviden válaszom, hogy n 
felszólalást  kötelességszerűen tudomásul vettem s 
A feljiijilulást  okozó Imjok megszüntetése iránt már 
eleve iutézkedtrm ugy, ;i hogyan uzt a rendőrség 
különleges viszonyai és 11 létszám megengedik. A 
Imjok orvoslása mellett azonban óhajtottam volna 
rámutatni az előidéző okokra is. tekintet nélkül a 
fejérlmrisuya  és nadrágra és tekintet nélkül & szé-
kely szőttes avagy selvemszoknyákra, — csak tar-
tok tőle, hogy megsértek .valakit" s a szenve-
délyévé vált mai .cséplési rendszer" mellett ki-
fejlődik  egy ujabbi meddő vitu. melyre a nagy 
közönségnek semmi szüksége uines s u közérdek 
pláné ínég azért sem nyerne, mivel a rend és 
tisztaság szeretőket serkenteni nem szükség, — a 
reiidctlenkedőkedök és a szabályokat és intézkedé-
seket állandóan negligáló .rendnél" azok amúgy is 
süket lulekée találnak. — mint eddig szokott tör-
ténni. 

Azonban egy igen alázatos kérést -ínogrosz-
kirozok" s ez az: kegyeskedjenek tazok. kiket 
illet • cselédeiket otthon rendben tartaui, kószálásra 
helytelenkedésre alkalmat ne engedni és a mi fft  : 
méltóztassanak o cselédtörvényt ne csak .betar-
tatni", de elsősorban „betartani", cselédkönyveket 
tör vény szerileu kézbe venni, kezelni és a bejelen-
tést pontosan megtenni. Mert ha ez meg nem tör-
ténik. akkor nem a gazda, hanem a cseléd a cse-
léd az ur a háznál, ki ha büutetés éri, — mint 
már sok esetben megtörtéut, — egyszerűen a kapu 
lehatol bucsut vesz s ott hagyja azt, a ki a tor-
vényt vele és a hatósággal szembeu kijátszotta. 

Mig ha a cselédtartó gazda eleget tesz tör-
vényes kötelességének, bajok, éjszakai rendetlen-
ségek csak kivételesen íonluluak elő és a meg-
torlásra könnyen nyer alkalmat az a hatóság, 
melyre a tehetetlenség bélyegét épen azok sütik 
rá, kiknek ügye állandóan az „igazság" hiányában 
szenved. 

Csíkszereda, liHJ(>. május 14. 
Kovács Jáno«t 

h.•rendőr kapitány. 

*) E rovatok alatt közlöttekért felelősséget  nem 
vállal a S z e r k e s z t ő . 

Értesítés. 
Van szerencsém a t. c. közönségnek 

tudomására hozni, hogy a csíkszeredai 
Katalin gyógyforrást  ivó és fürdő  kúrára 
mindennap használható. Becses pártfogá-
sát kéri 

Helvig G. János • 
tulajdonos. 

Sz. 1917—906. ki. 

P á l y á i a l l h i r d e t m s é a y . 
Csikvármegye felcsiki  járásához tar-

tartozó Csikdánfalva  és Csikmaras köz-
ségekből álló, Csikdánfalva  székhelylyel 
szervezett körjegyzői állásra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Javadalmazás: 
1600 kor. fizetés,  120 kor. lakbér, 

60 kor. irodaátalány, 130 kor. küldönc-
tartási díj és magánmunkálatokért szabály-
rendeletig megállapított dijak. 

Megjegyzem, hogy ezen körjegyző-
ségben Csikmadaras székhelylyel segéd-
jegyzői állás is van szervezve. 

Felhivom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy folyamodvá-
nyaikat folyó  évi junius hó 14-ig 
hozzám nyújtsák be. Határidő után ér-
kező pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

A választást Csikdánfalva  község 
házánál folyó  évi junius hó 21-én 
d. e. 10 Órakor tartam meg. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csíkszeredán, 1906. május hó 11-én. 

Becze Imre, 
1—3 főszolgabíró. 

Sz. 1180—1906. ki. 

P á l y á i a l l h l r d e t a é n y . 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-

tozó Gyimesfelső-  és Gyimesközéplok 
székhelylyel szervezett körjegyzői állás 
Üresedésbe jővén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Javadalmazás : 
800 kor. fizetés,  160 kor. anya-

könyvvezetői tiszteletdíj, 280 kor. köz-
ségi-, 360 kor. állami pótlék, 80 kor. 
filtési  és 60 kor. irodaátalány, természet-
beni lakás és magánmunkálatokért sza-
bályrendeletileg megállapított dijak. 

Felhivom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, szabályszerűen fel-
Bzerelt folyamodványaikat  folyó  évi 
junius hó 10-ig hozzám nyújtsák be, 
Hatáiidő után érkező pályázatok figye-
lembe nem vétetuek. 

A választást Gyimesközéplok házá-
nál folyó  évi junius hó 16-án d. e. 
11 Órakor tartom meg. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csíkszeredán, 1906. május hó 11-én. 

Becze Imre, 
1—3 főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikcsomortáni közbirtokosság tu-

lajdonát képező „Remete hegy" nevű le-
gelő, erdő területén 748 drb leszámo-
zott és lebélyegezett lucfenyőtörzs  f.  é v i 
május hó 20-án d. e. 0 órakor 
a község hivatalos házánál zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
versenytárgyaláson el fog  adatni. 

Becsült huBzonfa  mennyiség 392 
köbméter. 

Kikiáltási ár 1176 korona. 
Zárt írásbeli ajánlatok bánatpénzzel 

felszerelve  a szóbeli árverés megkezdéséig 
az árverési bizottság elnökének adhatók át. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
községi birónál tekinthetők meg. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Csikcsomortán, 1906. májns hó 10. 

Pálffy  András, Ferencz János, 
k. jegyző. 1—9 biró. 

A t. építő közönség figyelmébe. 
Pulugor József  építkezési irodája har-

gita-utca 62. szám, hol mindennemű épít-
kezésre vonatkozó felvilágosítást  készség-
gel sd. 

Elvállal e szakmába vágó minden-
nemű építkezések szakszerű keresztül vi-
telét a legolcsóbb árak mellett; ngyszin-
tén tervrajz előméret költségvetés készí-
tését helyben és vidéken. 

Csíkszereda, 1906. május hó. 
hazafias  tisztelettel: 
Pulugor József. 

1—2 építőmester. 
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S t e n ^ ^ Ü a r b 
védjegyű. 
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a leijobb és legolcsóbb foszTorsavas mütráoa. 
minden kalászos, kapás és takarmány-
növény (lóhere, lucerna etc.) részére, 
valamint szfilő,  gyümölcsfa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és 
— tartalomjelzésre ügyelni. 

KALMAR VILMOS, 
Budapest, TI., Teréz-körut 3. 

a Thomasphosphatfabriken  G. m. b. H , 
Berlin, vezérképviselője a magyar korona 

országainak tertlletén. — 

e. 0 Órája Csikbánkfalva  község házá-
hoz ezennel kitüzetik, mely határnapra 
érdekellek a törvényes következmények 
terhe alatt azzal idéztetnek meg, hogy 
a mennyiben az egyénileg megidézett al 
peresek sem magok, sein kellő meghatal-
mazott által meg nem jelennek, részükre 
az elj nt. 38. §-a alapján ügygondnok 
iog kineveztetni. 

A kir. törvényszék Üléséből : 
Csíkszereda, 1906. április hő 3-ik 

napján. 
Gi/nlókaif  Sânilor,  Iialoy  István, 

elnök. jegyző. 

Van szerencsém ugy a helybeli, mini 
a vidéki építész én asztalos urakat és 
a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy 
újonnan berendezett fÜSZerÚZletemben 

üveg nagyraktárt 
állítottam fel,  a hol elvállalok minden 
nemit Üvegezést bármily nagyságban, 
továbbá becses ügyeimébe ajánlom kép 
rámáimat nagy választékban, legolcsóbb 
és jutányos árban szolgálok ugy fűszert, 
mint üvegárut. 

Maradok mély tisztelettel 
Ázbé Alajos, 

2—3 Csíkszereda. 
\>n szerencsém értesíteni az igen tisztelt 

bölgykézöuséget, hogy a folyó  évi április 
hó 18 tói kezdödóleg minden szerda napon 
Csíkszeredában Gál András-féls  Hutter-
szállodával szemben (bent az udvaron) disz-
és mindennemű 
nőikalapot átalalitásra es díszítésre 
a legszolidabb árban a mai kor igényeinek és 
a hölgyközönség legkényesebb Ízlésének meg-
felelően  fogom  előállítani. 

Tisztelettel 
:i-3 Bodó Andrásné. 
Szám 1555 -1906. polg. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község közhelyeinek 

arányosítása és úrbéri elkülönítésének 
megengedhetősége iránt inditott ügyben 
Kovács Lajos kir. törvényszéki biró által 
tartandó tárgyalásra határnapul 1906. 
évi májas hó 25-ik napjának d. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai m. kir. állami erdő-

hivatal helyiségéhez tartozó 1 hold 464 
Q-iil kiterjedésű kaszáló három egymás-
után következő évre (1906— 1908-ig) 
haszonbérbe adatik. 

E célból folyó  évi május hó 
13-án d. e. 10 órakor a csíkszeredai 
m. kir. állami erdőliivatul helyiségében 
nyilvános s/.óbuli és zárt Írásbeli verseny-
tárgyalás f»g  tartatni 

Kikiáltási ár 13 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők az állami erdőliivatnlnál. 
Csíkszereda, 1900. április 29-én. 

Megbízásból : 
Múthé, 

2—2 m. kir. föerdész 

Szám G26—1906. 2-2 
kej. 

Á> •rerési  hirdetmény. 
Az alólirt község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy Csobotialva közbirtokosság 
tulajdonát képező„Qnlaiuhalma, Bálintsarka 
és Medvéstelek" nevil erdőrészekben futótűz 
által szerzel! 4299 dib. lmszon fenyőfát 
6779 kor. kikiáltási ár mellett Csobot-
falva  község házánál 1 9 0 6 . májllH 
bó 2 8 - á n d . e. 9 ó r á t ó l kezdődő-
ig megtartandó szó- és Írásbeli árveré-

sen el fogja  adni. 
A kikiáltási ár 10%-éka bánatpénz-

képpen leteendő. 
(Jtó- vagy távirati ajánlatok figye-

lembe nem vétetnek. 
Árverési feltételek  a községi elöl-

járóságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csobotialván, 1906. május 1. 
Csisxér  l'ál, 
tiirú, birt. elnök. 

l'álffu  András, 
jenyzó. 

ői ruhaszövetek, delain, batiszt, 
kretonok, jó minőségű magyar 
gyártmányú vásznak, női disz-ka-
lapok, nap- és esernyők, dus válasz-
tékban szerezhetők be a legjutánvosabb 

árban 

I C ' 
ep wan berendezett női- és férfl-divatüzletében 

C s í k s z e r e d a , H n t t e r - s z á l l o d á v a l azensben. 
A nagyérdemű helyi és vidéki vevő közönség szives látogatását kéri 

alázatos tisztelettel 

s-s Nuridsány Márton. 
Egy jó családból való flu  tanulónak felvétetik. • 

• 

T Ö R Ö K S Z E R E N C S E K O Y A C S A ! 
r e l - C Î L l a a c i - c L i l a - S L t S L t I s L a a . 

az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 25 millió 
koronánál több nyereményt fizettünk  ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek 
közölt a X l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és pedig: 

kétszer a nagy jutalmat a 600.000 koronás főnyereményt, 
a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt, 

továbbá 5 á ÍOO.OOO, 3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70.000, 
3 á 60.000, több 50.OOO, 40.000, 30 000, 26.000, 20.000 
5.000, és ezeken kívül számtalan 10.000, 5.000, 2 000, 1.000, 600 koronás 
és egyéb nagy nyereményt. — Ennélfogva  ajánljuk, hogy a legközelebb 
kezdődő, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt és ren-
deljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. 

A most kezdődő 18. jOK Aflfl  sorsjegyre ŰO KAA pénznyeremény 
magyar osztálysorsjátékban lüÜiVUU ismét UűiWVV jut és összesen 

14 m i l l i ó 459.000 k o r o X a 
hatalmas összeget sorsolnak ki. 

Rendelje menntve mellett g ^ S S v S S v ^ S S i 
álló 

. „ tel agy 
A-vélatln aagy szerepet Játulk az élattsa és 

isysa "«(lehet, bogy éppen egy aimaosés válatlea 
folyna  a seve Melletti siáant eltalálta, mlyra egy 

= aagy aysraatay | s t 

ádalár, Agán AMI, lista 
Ajp^si.AMálli 

ilbart, áisfsUi 

6814 9007 m«2 804« 21S19 
AllrM, ipsllsila 248 IS 

6411 
9S68 

19*21 
20580 
2208Í Ui.ii 

ákss, Araoki Aabns, lertt ásirás, Blaiki ál 111, Bsrkala AniU, Boriska Ariid, Bsftt árfiv,  Belli Airél BrltfHa Attila. OecUli Báláig, Gsrulls Bánat, Déra 
limkái, hnttfi •41a. Cscllli ImM. Eifni Bsnáf,  Kaai Dániai, fritsifli  1286)8 Divil, Éva 183517 Biass, Erelli 5637 

24285 
28881 8WS2 
86151 
S7424 «816» 
41794 
41988 
84809 84778 

101404 
106899 
128506 
188609 

Bem, Erisébe! 
Ede, Snlsr 
Elek, Elei Bleaér, riéri 
Boa Fruclska 
Eidre, Fridi 
Eraö, Genovéva 
Jsranc. Ocrlrnd 
Trleyes.Babrelli 84!M8 raióp, Gizella «>77» 
Sábor, ledvii :tsti8 
Gáspár. Heléna a-f  173 
•ergalv, Henriett 41793 
Óéra, Hermina SI:MS 
Gnsjtiv, Hilda 
György, Ibolyka 
Gyula, Msska 
•sirlk, nsis 
Hiraui, Uai 
Hugó, Ilka 
Inic, Irés 
Dlés, írna. 
Inra, liabslli 
István, laska 
Uldor, lakassa 

18406 
80284 

2!)IM3 

81702 
84780 
89219 

101914 
128301 
128506 
121546 
123510 
128511 

8312 Moa 

Irts, Más 
lakik, liisa 
János, lodllk 
leni, Inllska 
léssel, Karslli „ ™ 
Kálmán, Kaltnki «8874 
Károly. Katalin 29ii84 
Kornél, Klára 85818 
Kristóf.  Klotild 3(W'S 
Lajos Koraella S8I8S 
Liszlo, KriuUua 88226 
Lio. Kanlgnsdi 41üi9 
Lipót. Laura 
Lőrinc, Lenke 
Manó, Leonia 
Barkai, Lidin •irlsn, Uii 
•átyái, LidaOli I2Sőo8 
•Ikílr, Lu|ii 128507 
•iklés, I lgdt l l l 12851» 
•iUa,Iafrüi 

8420« 84286 

64204 
84788 
88014 
90870 

mm 

•4r, Turult 
lándor, lárli Orkás, Birtki Oszkár, IiUU 

128514 
188316 

6488 
888S 18814 

Otli, Islálll 80441 041a, Birsdzi 20989 fái,  Benti 24230 Pélsr, 01(1 t 84277 
FiSll, Paik 28876 
Bickírd, Pstafit  <8715 
Babirt. Fitrmili 86*40 
Bndolf,  Piroska 87411 
Salamon, Bagisa 88164 
Samu, B4:siki 88218 
Sái4sr, Hsulli 
Simon, Sári 
Tamás, Sarolta 
Tibor, Sseráai 
Tihamér, Tkiidtrii 
Tivadar, Tsr4i 
Tóbiás, Taru Vsidsl, ViMila 12S308 Viktor, Vsreilki 12851« Vtlaei. VlkWril 128520 Viata, Vllm 128518 
ISlfáS,  I léU 128321 lllüli, Iniuui 188688 

41921 
88891 
84769 
81049 
92778 

128308 
128304 

r e e S n | y e ° s b e b t l S e ' 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ^ O r O ^ S L . 
Továbbá 1 jutalom OOO.OOO, 1 nyer. 1 U O . O O O , S O O . O O O , 

2 i ÍOO.OOO, 1 k OO.OOO, 2 á SO.OOO, 1 â 7 0 . 0 0 0 , 2 á 
tfO.OOO,  1 it 5 0 OOO, 4 0 . 0 0 0 , 5 á 3 0 . 0 0 « , 3 á 8 5 . 0 0 0 , 8 â 
SO.OOO, 8 11 1 5 . 0 0 0 , 36 á ÍO.OOO korona és sok egyéb nyeremény. 

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 
1«ereden sorsjegy irt—.751 lor. 150, ! ' < eredeti sorsjep fii 1501 lor. 3- , 
'2 ii „ 3.—„ „ 6—, íj 1|I „ „ » > • II 1 2 - . 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes bekül-
dése ellenében ktlldjtlk, —• Hivatalob tervezet dijtalanul. — Megrendeléseket 
eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb 

H h F O L Y Ó É T I M Á J U S H Ó 8 8 4 G H 
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti  szerencseszámok gyorsan elfogynak, 
és az I. osztály hllZ&sa már májUS hó 23-án kezdetét veszi. 

Bankháza, SA TOROK A. és T 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Fiárudánk ositálysorsjáték-üiletsl: Központ: Teréz-körut  46 a. 1. fiók  : Váczi-
körut  4a. II. fiók:  Muzeum-körut  11.a. III. fiók:  Erzsébeí-körut  54:a. 

B n d a p e a t 
SUrgGDfCilm: 

Törökék, BMaptsl, 

Mélyen lraállilott árat 
iílel átbelrezés téietl. 

Mélyen lenállllott irat 
fixlel  ilkelyeiés Tésett 

DC^ Üzlet á t h e l y e z é s ! 

S s l . X 3 . C L O X 
rőfös  és divatáru üzlete az Olcsósághoz, Csíkszereda. 
t'au szerencsém a n. é. kSzfinség  szives tudomására hozni, bogy üzletemet 

a Szultán féle  házbél, a Kőhid mellől, özv. Konosag Györgyné házába 
helyeztem át a volt Simon Jeué cég tdszomszédságába, a bol a bútor-
raktár volt. 

Egyben sikerült egy nagy tSmeg-árut olcsón vennem, melyet ez alka-
lomra meglepő áiakbau árusitok. 

Szives látogatásért esd 

3_ 5 Leiehtman Sándor. 

Üzlet áthelyezés. Tessék siemtlyesee megeröiödni, koer olcsói csakis nálam 
lelet Tlslrolii, a íoitsai-féle  hásban-

3 
I 

S. * a. % 

s 

Ozlet áthelyezés. 

KltBnC n l a C s é g ü éa legmagánabb asl lárdaágn P o r t l a n d - C e m e n t e t ajánl o lesó á r o n a 

Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban. 
Csikszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. Nyomatott Szvoboda Jézsef  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 




