
XV évfolyam. Csíkszereda, 1906. s . . szám. 

CSIKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

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

hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak Is küldendők. 

Hegjelcnik a lap 
• Indaa szerdán. 

Kéziratok nem adatuak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

ügyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soronkint 40 fill.-ért  kSzSltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Elöfiaetóai  ér: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  11 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija előre fizetundó. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

Booskay emlékénél. 
Mait héten folyt  le sz ország fővárosá-

ban a Boeakay ünnepély. Ez minden magyar 
hazafi  ünnepe volt. 

Boeakay volt az, aki meggyőződött arrél, 
hogy a Habsburg nralom még nem barátkozott 
meg a magyar alkotmánysággal, azt eltiporni 
igyekszik ; 6 volt az, aki elejtve Erdély és 
Magyarország egyesítésének gondolatát, — a 
Habsburgok absolut izmosra hajló természetére 
tekintettel Erdély lüggetlenségeért küzdött, 
hogy ez igy a magyar szabadaág védő bástyája 
legyen. 

Emlékénél tehát tiszteletül kell megáll-
jnak ; az ilyen nagy embereinknek köszönhető, 
bogy a magyarság életerejét a ' jövő számára 
megmentették. 

A magyarság életerejének köszönhető, 
hogy ma az ország nem csupán egy fejlődésre 
képtelen néptörmelékből álló sokaság. Ds ez 
az életerő volt az, melyen megtört a németség 
inváziója s az ezt elősegítő négyszáz éves 
Hababurg politika. 

A bécsi politika a németség uralma érde-
kében sokáig megnyomorította a magyarságot, 
a cseheket, lengyeleket, az olaszokat, de oem 
tudta megsemmisíteni egyiket se, legkevésbbé 
a magyarságot, mely a népek életében páratlan 
nemzeti szerencsétlenségei dacára, Bécs magyar 
ellenes törekvéseinek legmakacsabb gáncsvetője 
tudott lenni. 

Az absolotizmus önző vaksága belement 
ogyan vállalkozásokba, melyeket teljesen meg-
valósítani nem tudott, s melyekhez az eszköze 
vagy nem volt meg, vagy rosszul választotta 
meg azt. 

Letört, fejlődésükben  meggátolt, elégedet-
len népeket teremtett s uralt e hatalom, de 
államfen  tartó nemzetet nem nevelt. 

Milyen más volna fejlődésünk  ; — közjogi 
pártjaink és vitáink alig volnának, s Ausztriá-
tól való elválásnak talán egy hive aem volna, 
biazen a függetlenségi  párt csak akkor kezdett 
erősödni, mikor Bécs vonskodott a 67 es párt-

nak a nemzeti élet fejlődésére  kivánt fellétele-
ket megadni, hogy a nemzeti szellem a közös 
intézményekben is érvényesüljön. — Mennyire 
másképpen állanánk ma, ha hoaszas válságáink 
helyét áldásos munka foglalta  volna el a gaz-
dasági, áUsmjogi és politikai téren a nemzeti 
állam kiépítése és konazolidállása körül annyi 
gáncsba és akadályba nem ütköznénk. 

Az utolsó évtizedek a világ legtöbb uépé-
aek legfontosabb  korazaka volt a haladásban ; 
haladtunk mi is. de pályánk átkos akadály-
verseny volt; nagyon sok dologtól, amit meg-
valósítanunk kellett volna, a politikai vakság 
a a változott viszonyokhoz nem méltó politikai 
korlátoltság elütött. 

A msgyar nép életrevalóságát bizonyítja, 
bogy a magyarsággsl az Árpádok káromszáz 
éven át hatalmas királyságot ludtak alkotni, 
Nagy Lajoa éa Hollós Mátyás pedig világpolitikát 
csinál', vele. 

Igen, mert itt sz igazi állami akaraterő 
működött; a nemzet király együttes akarsta, 
közös célja és szenvedélye nyilatkozo't meg a 
nagy háborúkban, népeket leverő bódításokban. 
A királyi hatalom bázisát képező nemzeti aka-
rat vezéreltetve a magyar laj életösztöne és 
érdekei által, viazatartotta a királyi akaratot 
attól bogy kalandos, az orazágra kátos térre 
vetődjék. 

A magyarság a török veszélytől tenyerelve, 
érdekének megfelelően  a Habsburgokban hatal-
mas uralkodókat kereaelt, de az ország dolgai-
nak az intézésében régi s mindig lelkesedéssel 
betöltött szerepéről nem modbatoit le, — nem 
mondhatott le éppen azért mert igy nem lett 
volna biztosítva a felöl,  bogy sorsa érdekeinek, 
fejlődésének  megfelelően  intéztessék. 

Mily másként történik minden, ba a^magya-
rok élére állanak s nyngaiolt nyugatnak hagyva 
keleti politikát velünk csinálnak. Tán idejében 
letörhettünk volna a török hatalmat s a külön-
ben is liöditó és imperialistikns szellemi Habs-
burgokkal hatalmas keleti politikát folytathat-
tunk. 

A sors fordulata  tiaztára lehetetlenné 
tette már hatvanhalban e politika folytatását; 

mint a villámcsapás olyan volt az az esemény, 
mely kibnktatta a Habsburgokat a némel hege-
móniából ; mindenütt gyengeség, sehol határo-
zott. egységes, hatalmas államfentarló  erő: 
ilyen helyzetet tárt fel  a porosz invázió. 

Négyszáz év alatt lehetett volna a Haba 
bnrg jogar alatt egy erős Magyarországot ne-
velni, melyre hatvanhat ntán nyngodtau támasz-
kodhatott volna a dinasztia, sőt amely a hat-
vanhattól a dinasztiát valószínűleg megment-
hette volna. 

A történelmet azonban helyrehozni nem, 
de tanulni belőle lehet. Tanulni: igen hogyha 
a bécsi politika az eseményeken, különöaöu a 
magyarországiakon valaha okult volna ! De nem 
volna bécsi politika, ba igy tenne! 

A belyel, hogy belátta volna, bogy az 
osztrák németséggel, melynek egyrésze ma már 
kifelé  buz, birodalmi politikát folytatni  neiu le-
het, különösen Magyarországgal szemben nem 
s a helyet, hogy a magyarságnak négyszáz 
éven át folytatott  küzdelméből annak legalább 
életképeségét felismerte  4volna, továbbra is 
mellőzte a magyarságot; politikája súlypontját 
nem a központi fekvésű  s a birodalom felénél 
nagyobb Magyarországba, hauern a birodalom 
nyugati szélén levő osztrák-németségre helyezte 
illetve balvanhat után is ott tartani igyekezett 
és igyekszik. 

Természetes, bogy e reneszer felbillen, 
uiett helytelen alapokon nyugszik. — Ennek a 
rendszernek következménye a monarchia kél 
állama között a súrlódás, a magyar ne űzet 
elégedetlensége a fennálló  renszerrel, mely a 
paritás és dualizmus elvéi vallja, de gyakorlat-
ban nem respektálja ; a ez az oka a monarchia 
tekiutélye hanyatlásának, mely napjainkban, 
rossz külügyi vezetés mellet annyira sülyedt, 
hogy s balkán államok is uyugodtan rugdossák. 

Mennyire másként állanánk most, hogyha 
a dinasztia a nemzet politikai ambícióját ma-
gáévá téve nem engedi meg, bogy vízbe ejtsék 
a dualismás éa paritás elvét, melyei hatvanhét-
ben ugyíátszik, kényszerűségből isme tek el, 
mindenestre azonban kellő őszinteség nélkül. 

Ilyen eszmék vezették Bocskait, ki sokáig 

a Haaburg uralom érdekében dolgozott, ki vé-
gül e politika tehetlenaégét é-t nemzetellenes 
voltát felismerve  a Hababurgok ellen fordult. 

S a történelem aajnoa a legújabb időkig 
neki adott igazat. Vájjon a jövő képe milyen 
lesz ? Remélyük a legjobbat, de ne feledjük 
nagyjaink óvatosságra intő hagyományait .1 

Tőrvényhatósági közgyűlés. 
A törvényhatósági közgylllés, mely 

iránt oly szokatlan érdeklődés volt már 
hónapok óta, folyó  hó 18. éa 19-én 
zajlott le, ugy a tagok, mint a közönség 
igen nagy részvétele mellt-tl. Már azelőtt 
benépesedett Csíkszereda utcái, helyen-
kinti csoportosulások jelezték, hogy a 
törvényhatóság nagyterme nem fog  tlres 
lenni. -

A gy Illés 9 órakor vette kezdetét, 
melyen Becze Antal alispán elnökölt. 
Ugy a közgyűlési terem, mint a karzat 
zsúfolásig  telve volt tagokkal éa hallga-
tókkal, sőt még a női nem is képviselve 
volt. 

A szokásos elnöki meghívás után 
a tárgysorozat tárgyalása kezdetét vette. 
A volt alkotmányellenes kormány lemon-
dásáról szóló leiratot a törvényhatóság 
teljes megvetéssel fogadta,  mig az uj 
kormány irár.ti teljes bizalommal eltelve, 
annak leiratait határtalan lelkesedéssel 
vette tudomásul. Sárpi volt kormánybiz-
tos és br. Szentkereszti Pál kinevezett 
főispán  felmentése  hatalmas abcug kiál-
tások között ktlldetett az irattárba rette-
netes például az utókor gyermekeinek. 
Ezekután következtek a többi közérdekű 
tárgyak a megállapított Borrendben. Heves 
vitára adott alkalmat az uzvölgyi vicinális 
útnak a törvényhatósági ntak sorába 
leendő felvételére  az állandó választmány 
javaslata. 

E tárgyról igen ügyes és kerekded 
beszédek hangoztak el. Beazéltek : Bartaiis 
Ágoston alcsiki főszolgabíró,  védve as 
alcsiki közgazdasági érdekeket. Dr Erős 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Milyen gazdag voltam 

Milyen gazdag voltam, én eddig Istenem! 
Álmokkal, vágyakkal csordultig volt lelkem, 
Szivemben bizalom, szeretet lakozott 

Aztán jett egy ember s mindentő megfosztott! 

^lóször elvette álmodó lelkemet, 
Majd szivemben lakó tiszta szerelmemet. 
S mikor megfosztott  az álmoktól, vágyaktól, 
Gúnyos kacagással eldobott magától! . 

ADY MARISKA. 

& 

8 hogyan tapaoltunk apró kezeinkkel, ha a 
nap által levetett hoaaau, bíborpalástot megpil-
lantottuk aa égbolton. 

Látod, — mondtad te okoskodva oekem — 
a nap az Ég országának a királya. 

Az a pirosság aa ó pompás ruhája. 
— Tudod, ha megnövök, azláu király le-

ssek, épen ilyen palástot veszek magamnak. 
Astáu a mint én kerekre oyitva atemeimet 

bámultam rád. biztalólag mondád: 
— No ne busulj Vilikém, mert neked ÍB 

ilyen ruhíd luaa. Kis csaosi I Hiszen te lessel a 
királyné ! 

S milyen aaáuakosó fóléuyoyel  inoBulyog* 
tál, mikor éu bátor voltam kijeleuteui. hogy a 
barikát, a saép fehér  barikál Is magammal vi-

Levél. 
Irta: Ady Kariika. 

Boszád, te hozsád Irom édea és te még 
sem fogod  látni — soha. 

Elolvashatja mindenki, moaolyoghataak fe-
lette, «leírathatják as Íróját, caak te nem fogaa 
mosolyogni, könnyesei rajta — joha I 

Édes, édesl 
Miért Is vagyunk egy tévedésnek, egy 

óriási tévedésnek aa áldozatai. 
Olyan különös ia I Válni örökre, válói tőled I 
Eddig, pioikorunktól fogva  — majdnem 

mindig gyütt voltnak. 
Együtt kergettük a pilléket, ayárl hajnalo-

kon a aséoaboglya tetejéről együtt bámultak a 
Uapkeltét, as árnyas, sötét erdőkről együtt néstük 
s napnyugtát. 

— Jaj, milyeu tudatlan vagy te Vili I Lát-
ásik, hogy oaak óvodába járaa. Hit gondolsz, 
hogyan lehetue egy bárányt beviuui a trónte-
rembe, a hol heroegak, grófok  éa bárók vannak 
A barit Itthon hagyjuk a a nagymama majd vi 
gyáa rá. 

Astáu, hogy éa a baritól való elváláa miatt 
keaervembea sirui kesdtem, izmos keaecakéi Idei 
— osupa szeretetből — nagyon ia eróaen keid 
ted aaoroogalni nyakamat a ugy súgtad gyanú 
aau remegd ajkaaéllel: 

— Uiaiea nem muszáj mindjárt sirnod Vili, 
Majd valahogy aaoriluuk helyet a barikáuak ia 
— egy aarokbau . 

A nyári két hóuap — julius éa angiiBilus — 
alatt kia táraaaágunk — mely állott belőlem, 
belőled és a barikából, — megssaporodott. 

Hasa jött a bátyád, ki a b gimná-
zium első oast. tanalója volt. 

Hogyan OBodáltuk öt! 
Hiss' hoaaáuk képest sokat, oh 1 végtelen 

sjkat tudott. 
Pl. csinált papírból csoluakot, aztán kicsi 

nemzeti sásalót tűzött rá, egy cserebogarat ke 
ritett bele utasnak bele, ráírta az oldalára a ne-
vemet, astáu rábocsájtotta a patak fodros  hab-
jaira. Ó pedig megállott a partou és harsány 
hangon kiáltá : 

A .Vilma-Clemeutina* saemélyssállító hajó 
indul Aírikába. 

8 a csolnak (éuyleg mogiudult és BÍklolt 
lejjebb éa lejjebb a patak rejtelmeaeu tugó, 
mormoló habjain. Te kezeoakéiddel tap?olui kezd-
tél, aatán ragyogó, lelkes Baemeidot rám emelve 
kiáltád: 

— Viliké, még aem leasek király I Annak 
mindig otthon kell ülni aa orsiágábau. 

Hajóakapitánynak megyek éa utaaok, min-
dig caak utaaok a tengeren. 

Néha esténként — mikor a csillagok milliói 
kigyúltak aa égi n s mi a nagy diófa  alatt ül-
tünk, figyelmesen  hallgatva Qésát, — aa I-aő 
gimuásiata tanulót, ki boraaastó asépeket meaélt 
nekünk a Vénuszról, meg a Sarkosillagról, astáu 
megmutatta nekünk a Qönoöl-saekerét, te meg 
felugrottál  helyedről éa élénken kiáltottad : 

— Csillagász lessek I Oh Viliké, mennyit 
fogunk  mi akkor kocaisui a Cöneöl-asekerén. 

B hogy megvoltunk aértödve, mikor Qéaa 
kacagni keadett rajtunk. 

Hiúd a ketten, mint affélj  aaugvinioua 
gyermekektói várható, nekirontottunk. 

ő vésne, beteges volt, mi izmosak. 
Egy perc a a földön  bevert. 

S mikor a Géaa Biró hangjára nagymama, 
aaas áldott lelkű matroua e azavakkal: „Ki bán-
totta Gézácskát í" kisietett a verandára, te fér-
fiasan  ütögetve domború mellecakédet, villogó 
saemekkel féleltél: 

— De nagymama, mikor kikacagott min-
ket, hogyne vertük volna meg ? I 

Hanem amint megláttad a földről  felttpáaa-
kodó Qéaa alró aroát, gyósedelmeskeeelt jó ssi-
ved még a férfiúi  büaakeségedea ia a odaaom-
polyogtál hozaá, titokbau keaébe oauaatattad a 
Kuglereket, mik aaebedból vándoroltak ki, saláé 
bistatólag mondád : 

Hiaseu ne sirj no Qéaal Inkább téged la 
elvisaiink koosiaui a Göacöl-asekerón. Elférünk  I 
Majd én kiülök a bakkra. 

Eaek a ssép, veröfényea  napok akkor 
érlek véget, mikor te elvégeated a négy elemit. 

— Most már nagy fiu  nagyok Viliké, — 
magyaráigattad aekem, — moat már nem ma-
radhatok falusi  iskolába. Elviaanek a gimaá-
siumba, aatáa ha elvégestem a nyolo oastályt, 
meg az egyetemet, skkor eljövök érted egy hin-
tón, tudod, mint a mesékbe éa elvisatek a vá-
ramba. 

Uikor felültél  papáddal a kocsira, eróaen 
törülgetve asemedet, visszakiáltottál nekem, hogy 
ott álltam aokogva a nagymama mellett: 

— Vilikel Aatáa vigyáaa a barikára, meg 
a Bájóra, meg a kia oaikóra. 

Sokkal hamarabb vlBaontláttnk egymást, 
mint hittem volna. 

(Folyt, köv.) 
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Vilmos, Görög Joakhim plébános, Élthes 
Zsigmond, Hajnád Ignác és Kiss Dénes 
remetei plébános igen hathatós argumen-
tumokkal támogatták a tervezel t ut hasz-
nos vagy mellőzhető voltát. Alcsik igen 
sajos volt, mindent elkövetett, hogy az 
nt létesítése keresztül vitessék, de végre 
a tárgy szavazás alá bocsáttatván, kissebb-
ségben maradt s a teremből kivonult. 

A közgyűlés tárgyai között szerepelt 
az aliapán nyugdíjazásának a kérdése is, 
mely kérdésben a közgyűlés a törvény-
telen kormány intézkedését semmisnek 
nyilvánítva, a nyugdíjazási kérést levél-
tárba tenni határozta, miután Csedő István 
és Török Ferenc beszédeikben arra con-
clndáltak, hogy az alispán nyilatkozzék 
a felől,  fenntartja-e  nyugdíjaztatása iránti 
kérését vagy nem ? 

A főispáni  állás betöltése kérdésben 
hosszas vita után egy deputátio felküldé-
sének eszméje merült fel,  melynek fel-
adata lenne odahatni, hogy egy idevaló 
és a megye viszonyait ismerő ember ne-
veztessék ki főispánná,  ezen indítvány 
azonban Török Ferenc (elszóllalása után 
elejtetett. 

E tény után a közérdekű és magá-
nos Ügyek következtek csekély érdeklő 
dés mellett, mig végre a lapok hasábjain 
oly sokat emlegetett, oly sok indokolat 
lan személyeskedésre alkalmat szolgálta-
tott Uz- éa Veresvölgyi erdőkre vonat-
kozó ajánlatok tárgyalása csigázta fel  a 
kedélyeket. E tárgynál oly szép beszédek 
hangzottak el, oly megkapó argumentu-
mokkal telitett szónoklatok tették figyel 
messé a hallgatóságot, minőköt a törvény-
hatóság termében nem volt alkalmunk 
hallani. Dr Erőss Vilmos, Szántó Samu, 
Páll Oábor, Görög Joáchim világították 
meg ezek Ügyét s teljesen uj árverés 
megtartása mellett beszéltek. 

Görög Joáchim szentszéki tanácsos 
hatalmas szónoki beszédben fejtette  ki 
azon álláspontját, mely szerint ezen erdő-
ség Isten és ember előtt másnak oda nem 
adható, mint a legtöbbet igérő Öötz-cég-
nek s mint a vármegyére minden tekin-
tetben legelőnyösebb ajánlattevőnek. Ha 
az igazgatótanács és az erdőzendészeti bi-
zottság a legtöbbet ajánlott cég mellett 
döntenek éa ennek ajánlatát fogadják  el, 
ami az egyedül helyes eljárás lett volna, 
akkor nem nyilik alkalom a csúnya kö-
vetkezményekre, nem korbácsoltatnak fel 
a szenvedélyek és nincs személyeskedés. 

Ezek közepette állott fel  Török 
Ferenc országgyűlési képviselő. Halotti 
csend volt. Lelkiismeretének szava — 
úgymond — nem tndja nyugton hagyni 
Kijelentette, hogy ezen erdőeladás Ügyé-
ben meg van vesztegetve.  Zsebéből ki-
vette pénzestárcáját és a törvényhatóság 
asztalára 6000 korona bankópénzt ledo 
bott azon kijelentéssel fejezve  be beszé-
dét : „Ha egy szopós borjú ára ennyi, 
akkor egy címeres ökör mit ér meg?" 

Leírhatatlan jelenet következett. A 
tajtékzó dUh mindenkin erőt vett s köve-
telték a vesztegető megnevezését. A kar-
zat is jelentékenyen belezugott a tagok 
elkeseredésébe. 

Ezen ocsmányság elkövetése feletti 
felháborodás  hatása alatt a kérdéses er-
dőségre vonatkozólag a törvényhatósági 
közgyűlés egyhangúlag a következő hatá-
rozatot hozta: 

Az nz- és veresvizi erdőség értéke-
sítése tárgyában megtartott első árverés 
megsemmisíttetik, uj nyilvános árverés 
fog  esen erdőség eladása céljából meg-
tartatni 2,820.000 korona kikiáltási ár-
ban ; vevő cég köteles leaz az összes fa-
anyagot magyar területen felállítandó 
fU  részgyáron feldolgoztatni,  ugy ezen, 
mint a Csikmegye területén a jövendő-
ben megtartandó faárlejtésektől  a vesz-
tegető  cég — akár közvetlenül, akár 
közvetve, szándékoznék ezeken részt venni. 
— örökre  kizáratik. 

Török Ferenc kijelentette, hogy nem 
nevezi meg a tettest, a pénzt átadta Dr 
Györgypál Domokosnak a célból, hogy 
bűnügyi nton nyomozzák ki a vesztegető 
nevét. 

Fenti jelenet a déli órákban történt, az 
előidézett hatás alatt a tagok igen jelen-
tékeny réssé elhagyta a termet s caak a 

délutáni órákban megejtett választásokra 
jött viszsza, melyeknek az eredménye 
következő : 

A megürült árzaszéki elnöki állásra 
jelöltettek: Kovács Antal, Birtha József 
és Csiszér Imre. 

Erre megalaknlt a szavazatszidő-bi-
zottság, melynek tagjai voltak: Rancz 
János esperes elnöklete mellett ifj.  Botár 
Béla és Ambrus Dénes. 

Leszavazott 165 bizottsági tag. Ko-
vács Antal kapott 87 szavazatot, Birtha 
József  78-at. Kovács Antal elnöknek je-
lentetett ki. A tölgyesi főszolgabírói  ál-
lásra jelöltettek : Veress Lajos, Zakariás 
Lukács és Sándor Gyula, ki időközben 
azonban visszalépett. Leszavazott 169 
bizottsági tag. Veress Lajos kapott 100 
szavazatot, Zakariás Lukács _ 69-et. Fő-
szolgabíró Veress Lajos lett, Ülnöki ál-
láara jelöltettek : Csiszér Imre, Szebeni | 
Gerő és Dr. Felméri Lajos. Leszavazott 
170 b. tag. Csiszér Imre kapott 112 
szavazatot, Szebeni 58-at. Csiszér Imre 
Ülnökké választatott. I . o. szolgabírói ál-
lásra jelöltettek; Dr. Márton László és 
Vellniann Géza. Leszavaztak 178-an. 
Márton László kapott 102-öt, Vellniann 
Géza 76-ot. I. oszt. szolgabíróvá lett: 
Dr. Márton László. 

Ezek folytán  megürült n III-ad al-
jegyzői és Il-od osztályú szolgabírói állás. 
A jegyzői állásra jelöltettek: Dr Gaál 
Endre és Szász Gyula. Leszavazott 110 
tag. Dr. Gaál kapott 82-öt, Szász Gyula 
28-at. 

A Il-od osztályú főszolgabírói  ál-
lásra jelöltettek: Puskás Imre, Szász 
Gyula és Böjthy Gábor. Leszavazott 126 
tag. Ebből Puskás Imre kapott 63-at, 
Szász Gyula 64-et és Böjthy Gábor 8 at. 
Igy dr Gaál III-ad aljegyzőnek és Pus-
kás szolgabírónak jelentettek ki. 

Ezekután a megválasztottak a köz-
gyűlés szine előtt letették az esküt. Az 
idd előrehaladott lévén, a tárgyalás foly-
tatását az elnök másnapra halasztotta, a 
mikor csekély érdeklődés mellett a hátra-
levő ügyek községi letárgyaltattak. 

Mailáth püspök a helyzetről. 
Usilátb Qasitáv Károly gróf  erdélyi püspök, 

ki a nemseti küsdeUm alatt la nem egysaer em 
lékeselt meg rdpásstori körleveleiben a basa 
sorsáról, legújabb körleveleben örömét fejezi  ki 
a hasa soraáuak jobbrafordulása  felelt.  Háalaadó 
ünnepet rendelt el, melynek napjául a koroná-
sási évforduló),  junius 8-ikái llial ki. Mailatb gr 
erdélyi püspök rendelete mindenütt csak örömet 
fog  kelteni, mert igy vau ea helyén, hogy a ka-
tbolikus fópapok,  mint miudenkor, ugy inost is 
elókeló szerepet vigyenek a nemzeti életben. 

Mailáth püspöz időnkint elhangsotl aaavai 
mindig történetünk nagy és haaaflaa  egybáifeje-
delrai alakjait juttatta eaaünkbe s a magyar ka-
Iholiciamusoak jól esett lánia, hogy főpapjai  as 
igaa haaaüakkal együtt aggódtak éa együtt 
örülnek. 

Mailáth püspök aaóaata igy hangsik : 
Tissteleudó Teatvérek I Kriaalusbau kedvelt 

híveim I 
A sulyoa hazaflui  aggodalmak közepette 

átélt mull esztendőnek derekán Jtiadott egyik 
(VIII. ss. föpásitorl  levelünkben aaorongó saivvel 
kértelek titeket, hogy valamennyien, velem egye-
sülten buagé éa áhítatos imával eaedeasetek aa 
egek Uráhoa mennyei aegitaégért abban a vál-
aágoa, szomorú idóben, amely basánkra neheae-
dett és jövendő aoraát nagy romláaaal fenyegette. 

A komoly elme ugyanié fölöttébb  boruanak 
látta a jövőt; emberi ítélet aaerint lehetetlen 
aek látaaott, hogy aa elmúlt eaatendönek egyre 
aulyoabodó válsága éa aa ebből folyó  erkölcsi éa 
anyagi romláa, a király felkent  aaemálye iránt 
egyre növekvö biaalinatlanaág, a köabatalom te-
kintélyének aülyedése éa a köadologban beillőit 
aavart éa fejetlenséget  klaknáaó hitetlen és ha 
aátrouté isgatáa édea haiánk évearedea létalap-
jait, társadalmi éa állami fejlődését,  népének ki-
rályhüségét, lörvénytiaateletét, békés együttélé 
sét a legsúlyosabb megrendülés elé ne sodorja. 

Így láttuk a helyaetet akkkor, amikor em-
lített fópáaatori  ssóiatunkban imáitokat kértük. 

És a reákövetkaaö betek és hónapok aa 
amúgy ia válaágos és aaomoru válságos éa aao-
moru helyzetet egyre aulyoabitották 1 

Nem akarjak aaivünk heggedui indult ae 
bét felaaaggatni  aa egymáara torlódott aggaaaió 
éa megaláaó nemseti eaapáaok újból való fel-
soroláaával I Elég osak annyit ia föiemelltenl, 
hogy a aseut nagyhét küsaöbéu aa egéaa nemaet 
immár tompa és fásult  megadással várta aa el 
kerülbetetlennek látaaó napot, amelyen elaaáat 
őukóay reája dönti alkotmányának évearedea 
templomát, hogy a nemaeti nagyiélet annak rom-
ját alá temesse I 

De a népek éa nemsetek soraát veaérló 
Isten, akinek gondviselése iránt való háláját 
magyar nemaet éppen tis évvel eaelőtt, európai 
életének earedik évében törvénybe iktatta éa fé 
nyea törvényhozó háaának falain  ragyogó hetükkel 
márványba véste, — csodálatoa fordulattal  elhári 
totta basánkról a kikerülhetelleunek látaaó rom 
lást 

Mert apostoli királyunknak krisatuai lélekre 
«álló és a ssásadok jövő sorában elévülhetetlen 
fénnyel  tündöklő történelmi elhatároaáaát, akkor, 
amikor minden kőarehatott egy ily'eu eshetőség 
ellen, másból, mint a mennyi jóságú ás böloseség 
istennek a szívek nagy cselekedeteit érlelő 
irgalmasságából magyarázni nem tudom. 

De nem is akarom I Bitem, reményem, 
bizodalmam aa égi segítség iránt meg nem 
ingott soha, egy pillanatig sem. Buigó imáitokat 
is asért kértem. 8 ugynnesen okból, inert, hogy 
örvendeső lélekkel látjuk valamennyien, hogy 
buagó imáinkat könyörületes siWvel meghallgatta 
és betöltötte a mi jóaágoa menyei Alyáuk ; boizá-
tok fordulok  iámét tisitelendó papjaim éa kedves 
liiveiui és felszólítlak,  Biessetek valamennyien 
versenyrd kelni a hálaadásban, miudanuyian ti 
akik buzgó könyögénsel támogattátok fópásstoro 
tok fópásstorotok  szándékait a hasa sorsának 
jobbrafordultáért  való kösöa eaedeiésben I 

Mert a bála adóját asért ia le kell rónuk. 
hogy a mennyei jóaágu Isten aegedelmét éa 
halhalóa gondviselését a jóvőre ia biztosítsuk I 

A rettegett csapást Isten irgalmából elke-
rültük ugyan; de nz, hogy hasonló ssomoru 
állabot többé be ne követkeszék, hogy a felaégea 
királynak éa koronája jöveudő viselőinek as óai 
erén, be vetett bizodalma soha meg ne fogyat-
koazék, hogy a béke éa egyetértés a nemaet éa 
királya között miudig savartalan legyen, jóréazt 
anuak a muukának böloseséggel, okos mérsék-
lettel éa példás egyetértéssel leeudó teljesítéstől 
függ  amely a nemaet újonnan választott lörvéoy-
lioic a vár. 

Biaoayoa peeig, lingy valamint aa elmúlt 
aaomoru napokban a pusata emberi jóakarat te-
hetetlenségét felváltó  isteni Gondviselés veiette 
diadalra a nemaet igaa ügyét: Aaonképpen a 
jövő boldogulás állanséságát uélaó törvéuybosó 
munka ia osak aa isteni malasit jegyében indul 
hat meg áldásosán, 

Esen meggyőződésben éa ily érzelmektől 
indíttatva, aa isteni Gondviselés jósága iránt való 
hálának méltó éa üonepélyeB kifejezésére, 
menuyel segítségnek aa uj törvényhozás részére 
való biatoaitáaa szempontjából a következőket lát-
tam jónak meghagyni és elrendelni: 

1. Aa évenkint tartani szokott májusi áj-
tatoBBágot ajánljuk fel  hálaadásul hazánk Nagy-
asszonyának újból tapasztalt kösbenjárásáért, — 
éa végessttk ast a lehető legnagyobb bensőség-
gel, külső fényuyel. 

2. Jelen évi juuius hó 0-án apostoli kirá-
lyunk megkoronáatatáaának évforduló  napján Un 
uepélyes ssent mise tartandó, melynek végén a 
legfelségesebb  Oltáriósentség előtt megfelelő 
hálaadó imádság a királyért mondandó könyör 
géssel együtt végestetvén magyar nyelven, as 
Oltárisaentséggel áldás adaaaék. 

3. Eaen körlevelem Pünköad ünnepén a 
saent beaséd utás a híveknek kihirdettetvén, a 
hivek a hállaadó aaent misén való töinegea éa 
ünneplő réaavételre busditandók. A batoaágok, 
tanintézetek, kath. egyletek küiöu és iráabelileg 
ia meghívandók. 

4. Minden kath. iskolában eaen a napon 
éa a nap örömére megtelelő iskolai ünnepélyek 
tartaodók és eaeken a szokásos évsáró jutalom-
osstás is uiegtartaedó; a mivel óhajtom, hogy 
etek aa iskolai ünnepélyek minél saebbek éB 
kedvesebbek legyeuek, nehogy aa évaáró viaa-
gákkal ia elfoglalt  tanuló ifjUBág  tulterhelteasék, 
a jelen iakolai év végén a stokásos évsáró Un 
uepélyek elmaradhatnak. 

ö. Mivel pedig junius 8-a a jelea évben 
kántorbójtl napra eaik: aa eaen napra eső köte-
lesettaég elengedésére folyamodtam  aa Apoatoli 
aaentaiékhea. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara közgyűlése. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
katnara 1906. évi májns hó 25-én (pénteken) 
dé'után 3 órakor, saját hivatalos helyiségében 
(3z 'cbenyi-tér 33. az. Báuyai-téle ház II. em.) 
teljes ülést tart a következő tárgyaorozattal : 

I. Elnöki megnyitó. 
II. (1135, 1179, 1191, 1203, 1331, 1161) 

ülnöki előterjesztés a m. kir. kormányzatnál 
történt változásoktól. 

III. (675.) A keresktdelmi miniszter le-
irata a Voigtl&ender Frigyes-féle  ipari ösztön-
dijak ügyében. 

IV. (676.) Ugyanazon miniszter leirata a 
Qoldberger Erzsébet-féle  közgazdasági alapít-
vány ügyében. 

V. (709.) Dgyanazon miniszter leirata 
oipész tanfolyamok  tartása ügyében. 

VI. (728.) Ugyanazon miniszter leirata 
600 koronás ipari ösztöndíjra vonatkozólag. 
(A kózponti bizottság véleményével.) 

VII. (766.) Ugyanazon miniszter ur leirata 
as ismeretlen egyének részére érkező posta-

küldemények kézbesítése ügyében. (A központi 
bizottság véleményével.) 

VI IL Dgyanazon miniszter ur leirata a 
tanonc éa segéd muukakiállitáaok tárgyában. 

IX. (891.) Ugyanazon miniszter ur leirata 
a kflszvényesi  szatócsok panasza tárgyában. 
(Kereskedelmi szakosztály véleményével.) 

X. (965.) Ugyanazon miniszter ur leirata 
a bukarezti kiállítás ügyében. 

XI. (966.) Ugyanazon miniszter nr leirata 
a varrógép megrendelések gyűjtése tárgyában. 
(Közp. bizottság véleményével.) 

XII. (992, 1477.) Ugyanazon miniszter 
nr leirata a bejegyzett cégek keletkezésének 
és megszűnésének, valamint telepváltoztatásá-
nak tárgyában a a temesvári társkamara át-
irata ugyanezen ügyben. (Keresk. osztály véle-
ményével. 

XIII. (1060.) Ugyanazon miniszter ur 
leirata a Pesti Magyar Kereskedelmi bank ál-
tal alapított kereskedelmi ösztöndíj ügyében. 
(Keresk. osztály véleményével.) 

XIV. (1195.) Ugyanazon miniszter ur le-
irala a kamarai teljes fliések  tárgyában. 

XV. (1237.) Ugyanazon miniszter ur le-
irata a tervezett Duna—Tisza csatorna ügyében 

XVI. (1363.) Ugyanazon miniszter ur le-
irata a waggou hiány tárgyában. 

XVII. (1423.) Ugyan .zoo miniszter ' ur 
leirata a ksmsrának a vámügyi tanácsban való 
képviseltetése iránt. 

XVIII. (1437.) |Ugyanazon miniszter ur 
leirata a Budapesten tartannó vsa- és fémipar 
kiállítás iránt. 

XIX. (1470.) Ugyanazon miniszter ur le. 
irata a végeladások engedélyezése iránt (Keresk. 
osztály véleményével. 

XX. (238. sz. f.)  Ugyanezen miniszter 
ur leirata a székely tanoncukra vonatkozó, 
1905. évi számadás jóváhagyása és a folyó 
évre 4000 kor. utalványozása iránt. 

XXI. (1075, 1196, 1263, 554, 604, 953, 
1376, 1433.) Ugyanazon miniszter ur leiratai 
kérelmezett államsegélyek megadása, végleg 
megadása, végleg tulajdonba bocsájtáaa és meg-
tagadása tárgyában. 

XXII. (1432.) Ugyanazon miniszter ur 
leirata egy állami tulajdont képező börhaailó 
gép ügyében. 

XXIII. (529.) Jelentés a munkás jutal-
makra vonatkozó pályázat kihirdetés tárgyában. 

XXIV. (820.) Debreceni társkamara meg-
keresése országos mezőgazdasági kísérleti állo-
más ügyében. 

XXV. (821.) Ugyanazon társkamara meg-
keresése a helyi forgalomban  használható olcsóbb 
levelezőlapok kiadása érdekében. 

XXVI. (909.) A kassai társkamara át-
irata postatakarékpénztár! számozatlan befize-
tési lapok rendszeresítése tárgyában. 

XXVII. (938.) Ugyanazon társkanara 
megkeresése a szentképek árusításával való 
visszaélések iránt. 

XXVIII. (1160.) A kolozsvári társkamara 
megkeresése kereskedő-segédek részére állami 
ntszási ösztöndíjak,rendszeresítése iránt.(Keresk. 
oszt. véleményével.) 

XXIX. (1026.) A temesvári társkamara 
megkeresése a gazdasági egyesületek és hitel 
szövetkezetek áruközvetitése ügyében. 

XXX. (1018, 1446.) Dr. Qoldberger Leo 
XXXI. (631, 670.) A m. kir. iparoktatási 

főigazgató  és a székelyudvarhelyi állami kő-
és agyagipari szakiskolának megkeresései ezen 
iskolához két felügyelő  bizottsági tag küldése 
iránt. 

XXXU. (889.) Marosvásárhelyi kir. tör-
vényszék elnökének megkeresése két kereske-
delmi ülnök kiküldése iránt. 

XXXIII. (1199.) Marosvásárhely sz. kir. 
várvs rendőrfőkapitányának  megkeresése ipari 
kihágás ügyében. 

XXXIV. (1138.) Az ipartestületek orszá-
gos azövetségének értesítése működésének meg 
kezdéséről. 

XXXV. (630, 635.) Az .Alkoholizmus" 
szerkesztőségének megkeresése a pálinkamérök 
munkaszünete tárgyában. 

XXXVI. (935, 468, 973, 1019, 1079, 
1873, 1381, 1398, 1415.) Kérvények államsegé-
lyek adományozása ügyében. (Közp. bizottság 
véleményével.) 

XXXVII. (550.) Várbeli Lajos kamarai 
szolga tűzkára megtérítésének ügye. 

XXXVIII. Levelező tagok ajánlása. 
XXXIX. (379.) Jelentés a székelyföldi 

ipar fejlesztése  ügyében eddig teljesített munká-
latokról. 

XL. Jelentés a kamara ügyforgalmáról. 
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— Halálosáé. Fejér Károly, nyag. kir. 
ítélőtáblai biré, a kézdivásárhelyi kir. járásbiró-
aágnak évtizedeken át vezetője, az arauyérdem-
kereszt talajdooosa, a kézdivásárhelyi Kaszinó 
éa a kézdivásárhelyi függetlenségi  és 48-as kSr 
elnöke, • báromezékvármegyei függetlenségi 
párt alelnöke, a kézdivásárbelyi Önkéntes tűz-
oltó egylet tiszteletbeli főparancsnoka,  a helybeli 
állami iskolák gondnoksági tagja Btb. f.  évi 
májas 13-án este >/, 10 érakor munkás életének 
66-ik, házasságának 40-ik évében rövid szen-
vedés ntán mindnyájunk őszinte bánatára elhunyt. 
Porrésieit f.  bA 16 án a halottas háznál d. n. 
*/,2 érakor végzendő beszentelés ntán togjuk a 
rém. kath. szertartás mellett Bereckbe kisérni 
és olt a családi sírboltba <l,i érakor elhelyezni. 
Léikéért az engeszteld szentmise áldozat f.  hó 
18-án (pénteken) d. e. 10 érakor fog  bemutat-
tatni az Egek Urának a kantai rém. kath. 
templomban. 

- Püspöki nagybizotmányi gyűlés. 
A csiksomlyói n>m. kath. iskolák pénzalapjainak 
felügyelete  táigyában Mikii Bálint volt föispán. 
v. b. t. tanácsos elnöklete alatt az u. n. „ Püspöki 
nagybizottmány" május 16-án d. c. 10 órakor 
tartotta meg évi rendes gyűlését. Ez alkalommal 
a többek között javaslatba hozatott jüvS 1!)U7. évtől 
kezdve a kamatláb tetemes leszállítása is. Ka pedig 
jelzálogi kölcsönöknél 5°/0-ra, váltúkölcsönöknél 
500 koronán feliil  li°/0-ra. 500 koronán alul 7e/0-ra 
E javaslat azonban még püspöki jóváhagyást igé-
nyel. A nagyszámn határozatok köriil csupán ezt 
az egyet regisztráljuk, mint olyat, mely a nagy-
közönséget is érdekli. 

— A i Országos Polgári Iskolai Egye-
sü le t Brassó—Háromszék—Csikmegyei Köre 
májas hé 26-án a sepsiszentgyörgyi városház 
dísztermében a körhöz tsrtozé iskolák önkép-
zőköreinek közreműködésével a József  kir. Her-
ceg Szanatórium Egyesület javára ifjúsági  elő-
adást rendez. Belépti dij: Személyenkint 1 ko-
rona, tanaléjegy 60 fillér.  Kezdete pontban 6 
érakor. 

Csikszentkiraly ünnepe . Az általános 
tisztelet, szeretet és bála nyilvánulásának igen 
szép és meghaló jelét adá 1. hé 20-án szent-
király lakossága veterán k.-tanitéja Balog Pál 
iránt, midőn öt szentkirályi tanítóságának 40-ik 
évfordulója  alkalmából szép ünnepséggel tisz-
telte meg. Kora reggel a helybeli Önkéntes szé-
kely zenekar szeretett tanitéjnk ablaka alatt 
tObb darab eljátszatával hirdette a kOzel OrSm 
finnepét.  Hálaadé isteni tisztelet ntán az Összes 
gyermek — serdülő ifja  — ez élet delén lévő 
tanítványok sorban, a zenekar Eákéci rióját-
szása mellett az iskolába vonultak, bol a szo-
kásos évzáró vizsgák tartattak meg. A vizsga 
ntán az iskola tágas ndvarán gyűltünk egybe, 
s itt Hoasza Ferencz főesperes  plébános ur, 
mint iskolaszéki elnök igen szép beszéddel nyi-
totta meg a hálás tanítványok és községnép 
Onnepét. Ezt kOvette a zeneiar: .Isten áld 
meg n magyart" népdallamnak eljátszása; mire 
néhány jelenlegi tanítványa megható gyermeki 
sziv érzelmek tanácsolta azavakban üdvözölte 
a jé Unitét. Ezután az Összes tanítványok és 
fiuneplőközönség  a .Himnuszt" énekelte el, mely-
nek elhangzása alán pódiumra lépett Balázs 
András törvényszéki irodaigazgató és igazi szó-
i:oki nagy tehetséggel szívhez szélé szavakban 
üdvözölte a volt tanítványok nevében a jé atya-
mestert. Még egy ének, a főesperes  nr belejező 
beszéde s akkor a pódiumra lép az örök ifja-
aág példányképe az ünnepelt veterán tanité és 
le nem írhat'; jelenetek között, hálás szavakkal 
köszönte meg e nem várt, de a szeretet sngalta 
érzelmeknek jAl esd megnyilvánulásait. Nem 
volt szem, mely nem kOnynyezelt s eziv, mely 
szeretettel ne dobogott a jé tanító bácsi be-
széde alatt. Még as ég is, mely addig oly fény-
nyél ragyogott, most könnyezni kezdett, mert 
látta, hogy nem a külsőség, banem az igazi 
szeretel érzete ünnepel. 

Zene hangjai mellett kísértük ünnepelt ta-
nitinkat a szeretet lakomájához, melyet a 
község értelmisége rendezett szeretett mesterük 
tiszteletére. Itt sem hiányzottak a szebbnél-
szebb üdvözlő beszédek, melyeknek legszebbike 
az vala, melyet Balázs András ar — a család-
apák symbolumát jelképező értékes szép tajték 
pipát, magyar dohánynyal telített acakét,' acél 
kova-laplét — átnyújtása közt mosdott, kedé-
lyes humorral jnttatá eszébe a jé apusnak a 
pipaszár iskolai históriáit, azon jé kívánalmak 
melirii, bogy a leleményes gyermeki sziv sze-
retetének ajándékából még sokáig szívhassa 

azt a jé ssüz magyar dohányt. Légy üdvözölve 
jé veterán k. Unité, szentkirály lakosságának 
negyven éven át hűséges, lelkes tanítómestere, 
téged méltán jelképeztek a szerény ibolyával, 
az ezer jélüvel és a liliom tisztaságával, mert 
életed nem volt feltűnni  vágyó, de munkássá-
god snnál meszszebb illatozik, mesteri tudásod 
ezerfélekép  értékesíted, jellemed tisztssága ta-
nítványaid önzetlen tiszteletét, szeretetét és 
háláját vívta ki számodra. Csikszentkirály pe-
dig önmagát dicsérte meg, midőn 40 éves ta-
nítója iránt ily szép űnuepélylyel rótta le bá-
láját és kegyeletét, hiszen ez többet ér s sem-
mit érő érc mutatványainál, melyet nem a ki-
kanyorált kegy, hanem a szeretet vésett szi-
vedre. Egy jelenvolt szomszéd. 

— Uj szemkórház. A magyar kir. bel-
ügyminiszter aneak idején azt az ajánlatot lette 
Brassó városának, hogyba megfelelő  helyet bo-
csát rendelkezésre, sz állam költségén diszes 
nj szemkórbázat épített a régi helyére. A város 
e célra a Katalin-ntca 6, szám alatt levő tel-
ket jelölte ki. Mint értesülünk, a magyar kir. 
pénzügyminisztérium részéről az építésre szük-
séges összeg már folyósítva  lett, igy tehát a/, 
uj kórház fe'épitésének  többé mi sem áll út-
jában. Az építési pályázatot valószínűleg még 
e hónapban kiirják. 

Állat- és gépkiál l í tás Kolozsvárt . 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet az idén (szept. 
6 - 9-én) újra megtartja régi jó b rnavü, ezúttal 
XV. Erdélyrészi Tenyészállalkiáililás-it és azzal 
kapcsolatban az .V. Erdélyrészi Uép-, eszköz 
és snyagkiállitását* is, melynek kedvellsége 
gépgyárosaiuk és általában iparosaink körében 
általános. Mindkét kiállítás iránt már eddig is 
nagymérvű érdeklődés mutatkozik. Az utóbbira 
idáig több, mint ötven előzetes bejelentés tör-
tént. Az utóbbira idáig több, mint ötven előze-
tes bejelentés történt. A gépkiállítás részére — 
— az eddigi szokástól eltéiőleg — szakmán-
kéul lesznek a különféle  érmek (összesen kb 
16 arany-, 30 ezüst- és 30 bronzérem) és ok-
levelek kitűzve. 

— Pályázat i h i rdetés . A koloz>vári 
m. kir. gazdasági tanintézet igazgatósága az 
1906—1907. tanévben betöltendő 7 állami ala-
pítványi ösztöndíjas (ingyenes) helyre ezennel 
pályázatot hirdet. Ezek a helyek a taniutézetbe 
belépő 1-sö éves hallgatókuak vannak első 
sorban fenlarlva  és azokat az alapítvány értel-
mében kizárólag csak az erdélyrészi megyékben 
(a tnlajdonképeni erdélyi megyékben és a volt 
.kapcsolt részekben", azaz a volt Kiaszna-, 
Közép Szolnok- és Zatándmegyékbeu és Körvár 
vidékén) született, iskolai tanulmányaikat jó 
sikerrel végzett, vagyontalan ifjak  nyerhetik 
el. Az ösztöndíj áll teljes élelmi ellátásból és 
lakásból a tanintézeti konviktusbau fülessel  és 
világítással, ágynemükkel és ezek mosatásával 
és betegség esetén ingyenes gyógykezelésből. 
A bélyegmentes folyamodványhoz  melléklendő : 
1. Iskolai bizonyítvány legalább 7 gymnasiumi, 
7 reáliskolai osztály végzéséről vagy a keres 
kedelmi iskola (akadémia) végbizonyítványa. 
A kik több osztályt végeztek, vagy érettségi 
vizsgát lettek, előnyben részesülnek. 2. Keresz-
telő levél a születési hely s betöltött 16 éves 
kor igazolására. 3. Szegénységi bizonyítvány 
(melyet a főszolgabíró,  illetőleg a városban a 
rendőrkapitány láttamoz) 4. Orvosi bizonyít 
váuy az egészséges, ép testalkat és a himlő 
ellen való védoitás igazolására. 5. Szülői vagy 
gyámi nyilatkozat arról, hogy a folyamodó  ré-
szére a szükséges és az első félévben  körül-
belül 90 koronára menő összes dijakat lefizetik 
és a folyamodó  egyéb szükségleteiről (tanesz-
közökről, ruházatról, szükség esetén tűzoltó 
zubbonyról) kellőleg gondoskodnak. A folyamod-
ványban felsorolandók  még a folyamodó  illető-
ségi helye, szüleinek állása, tartózkodási helye, 
testvéreinek száma és kora, továbbá hogy 
árva-e vagy uem. A folyamodványokat  a föld-
mivelésügyi m. kir. Miniszter Ur Ő Nagyinál-
tóságához címezve f.  év julius hó 16-éig, a m. 
kir. gazdasági tanintézet igazgatóságához — 
Kolozsvár — kell benyújtani. A tanintézetbe 
felveendő  hallgatók beiratkozási ideje október 
1-től 8-ig lart. A taniutézeli .Értesítőt" meg-
küldi az igazgatóság. Kolozsvár, 1906. május 
10 én. Dr. Szentkirályi Ákus, igazgató. 

— Elfogott  leánykereskedő. Weiu-
lein Efraim  Jakab 39 éves ügynököt már ré-
gebb időtől fogva  figyelemmel  kísérte a brassói 
határrendőrség, mert az a gyanú terhelte, bogy 
leánykereskedéssel foglalkozik.  Mult szombaton 
reggel aztáu letartóztatták, éppen mikor egy 
nagyobb szállítmányt, tizenegy leányt akart 
egyenként Konstantinápoly felé  kicsempészni. A 

lányok között van egy Kerekes Mária nevű 16 
éves gyönyörű bajadon, egy fehérmegyei  föld-
b'rtokos leánya, aki Budapesten rokonainál ne-
velkedett és a kit egy mAsik elkábított nővel, 
Kerekes Emiliával és egy keresk. tanfolyami 
növendékkel sikerült rávenni, bogy Brassóba 
utazzék. Weiosteiut éppen akkor tártóztatták 
le, a mikor a kél leánynak a batáron való át-
vitelén fáradozott.  A nála talált iratokból kitű-
nik, hogy még 9 leány vár szállításra a na-
pokkan. Ezekuek az exportálását azonban szin-
tén megakadályozza a határrendőrség, A vizs-
gálat Weinstein elleo, ski vslószinüleg egy ha-
talmas szövetség tagja, széles mederben folyik. 
Az ügynök a szebb lányokat török nagyurak 
hámnjei számára adta el s lejenként bnsz-bu 
szonötezer koronát is megkeresett rajluk. 

— Figyelmeztetés. Lapunk mult szá-
mába sajtóhiba voll a csoliotfalvi  közbirtokos-
ság hirdetményébe, amennyiben nem május 28-án, 
ha.iem junius 9-éu lesz az árverés. Erre fel-
hívjuk az érdeklődők figyelmét. 

V i z s g a l a p o k : kaphatók 
Szvoboda József  kiuivvkíMvsketlúst'ben. 

Csíkszeredában. 

Nyilatkozat. 
Alattii-tak. mint dr. Nagy Ui-ni <»s «Ir. Fejéi-

Antal iigyvrd urak megbízottjai, rzcimel kijclriit-
jiik. hogy a ..(.Viki Lapok" rs n «Szrki*lyst'g" rimii 
liirlajiok hasábjain, u ('sikvánnegyi» tulajdonát kv-
|i«'ztf  mY.Z- t's Yotvsvizvülgyi i-nlö" eladásúra vo-
natkozólag általuk kÜzzéti?tt polémiából h-lnieriilt 
ügy. lovagias utun elintéztetett. 

('aikszereda. l'.MHí. május hó 17 -óz. 
Dr. Bocskor  Béla Dr. Szántó  Samu 

Bodor  Ődőn, 
mini dr. Nagy tíéui 

megbízottjai. 

Dr. Zakariás  J/a/ió, 
mint dr, Fejér Antul 

megbízottjai. 

Sz. 475—190G. mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye uiagánjavai terhére 

rendszeresített gyergyóhollói erdőszolgai 
állások egyike lemondás folytán  üresedésbe 
jővén, annak betöltése céljából pályáza-
tot hirdetett s felhívom  mindazokat, kik 
ezen évi 300 koronával javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, pályázati kérvé-
nyüket hozzám folyó  é v i m á j ú n iiA 
31-él |g adják be, mert a később érke-
zettek nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Pályázótól ledhetlen előélet, irni s 
olvasni tudás kívántatik meg. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1906. május 12. 
J>r.  Csiku  József, 

igazgató. 

os. és kir . szab. kelme- és szőrmefestő, 
— vegytiszti tó és gőzmosó gyár — 

Budapest, VII., Si&vetség-utca 37. sí. 
megbízói kényelmét szem előtt tartva, elhatá-
rozta, hogy minden tekintélyes városban képvi-
seletet lélesil és ez altal módot nyújt a nagy-
érdemű közönségnek ar a, hogy cégét — a 
osomagolási és postaköltségek mellőze 
— sével — közvet'enül felkereshesse.  — 

Pototzky Pál 
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraibifh 
vállalja az uri-, női és gyermeköl tönyök 
diszitö- és bú torszöve tek , föggönyök, 
kézimunkák, szőnyegek, osipke és vég-
áruk, szőrmék stb. vegyt iszt í tását és 
festését.  Úgyszintén ágytollak tisztítá-

sát és fehérnemüek  mosását . 
A nagyérdemű közönséget biztositva ki-

fogástalan  munkájáról és mindenkor méltányos 
árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja 
a képviseletet és számos megbízást kér a 

. Kováid Péter is fla  cég. 

211—1906. sz. vhló. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1905. évi Sp. I. 699/3. sz. végzése következ-
tében Csedő István csíkszeredai ügyvéd javára 
Berszán Suba Miklós és társa gyimesbflkki  lakos 

ellen 63 kor. s jár. erejéig 1906. évi április hé. 
24-én foganatosított  kielégítési végrehajtás Ht-
ján le- és felülfoglalt  és 669 koronára becsült 
következő ingóságok, n. m.: Nagy Galaczi 
Jánosnál 40 drb Basfa,  1 bontott azekér lajtor-
jáitól és szobabeli bútorok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai járásbí-
róság 1905. évi Sp. I. 692/3 az. végzése foly-
tán 53 kor. tőkekövetelés, ennek 1905. évi 
december bó 1. napjától járó 5°/, kamatai éa 
eddig összesen 71 kor. 80 fül.  bíróilag már 

megállapitolt költségek erejéig a végrehajtást 
szenvedett lakásán Oyimezbükk községben 
leendő eszközlésére 1806. évi m á j u s hó 26-ik 
napjának délutáni 1 ó rá ja batáridőül kitüze-
tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érinteti ingóságok 
sz 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az árverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglallatták,  s azokra kielé-
gítési jogot nyerlek volna ezen árverés az 1881. 
évi LX. t. c. 120 § a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1906. májas 11. 
Molnár Sándor 

kir. bírósági végrehajtó. 

M indennap friss  zöldség 
= és cseresznye 

kapható 1 6 

SZULTÁN (SERÓELYNÉL 
GsUcezereda. 

Sz. 626—1906. kj 

Árverési  hirdetmény. 
Az alólirt község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy Csobotfalva  közbirtokos-
ság tulajdonát képező „Galamb-halma, 
Bálintsarka és Medvéstelek" nevtt erdő-
részekben iutótUz által szerzett 4299 drb 
haszon fenyőfát  6779 kor. kikiáltási ár 
mellett Csobotfalva  község házánál 1006 
junius hó 9-én d. e. 9 órától kez-
dődőleg megtartandó szó- és Írásbeli ár-
verésen el fognak  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figye-
lembe netn vétetnek. 

Árverési feltételek  a községi elöl-
járóságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csobotlalván, 1906. május 1. 

Pálffy  András, 
jegyző. 

Csiszér  Pál, 
biró, birt. elnök. 

MMniM es DÉzati üzlet 
HERGZEA GY. 

Csíkszereda, 
tart állandó raktárt: Uj ós hasBaált 
kerékpárokat,  azoknak alkatrészeit 
felszereléseit  ós Motor-benzin ál lom 4«. 
Mindennemű villany ós mAssaki beren-
dezési cikkek. Orvosi éa optikai fel* 
szerelések, szemüvegek orvosi rend-
szer szerint, hőmérők, betegápolás* sze-
rek stb. Vízvezetéki és csatornázási 
anyagok, szivattyúk, fecskendők,  vas-

ólom- és kőagyag csövek. 
Saját gőzerőre berendezett szakműhe-

lyében elvállal mindennemű vas-, féiu*  és 
érc-csztergályozást, javításokat és rajz 
vagy model utáni minták elkészitését. Vil-
lanyvilágítás, telefon,  házi sürgöny és vil-
lámhárítók felszerelését.  Kutak,vizvezeték 
légszesz, acetylén és beagid világítás. 
Benzinmotorok, gőz- és más erőgépek 
beszerzését és Jelszerelését u. m. minden-
nemű e szakmába vágó munkálatokat. 
Számos bel- és külföldi  elismerő oklevél 
u. m.; a m. kir. technológiai iparmuzeum-
tól és a m. kir. műegyetemtől Budapes-
ten. A cs. és kir. nautikai akadémiától 
Trieszt stb. Költségvetések, tervezetek 
és szakmabeli vélemények megkeresésre 
díjmentesen. 3—59 



Májas 23. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikcsomortáni közbirtokosság tu-

lajdonát képező .Remete hegy" nevű le-
gelő, erdő területén 748 drb leszámo-
zott és lebélyegezett lucfenyőtörzs  f.  évi 
május hó 20-án d. e. 9 órakor 
a község hivatalos házánál zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
versenytárgyaláson el fog  adatni. 

Becsült haszonfa  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 bírónál tekinthetők meg. 

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

Pálffy  András, Ferencz János, 
k. jegyző. 2—9 biré. 

C S I K I L A P O K 21. szám. 

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, 
2—3 fószolgsbiró. 

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

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

Elvállal e szakmába vágó minden-
nemű épitkezések Bzakszerű keresztül vi-
telét a legolcsóbb árak mellett; ugy szin-
tén tervrajz előméret költségvetés készí-
tését helyben és vidéken. 

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

2 2 égitúmest^r 

Sz. 1180-1906. ki. 

P á l y á u t i h l r d e t a s 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. 
fűtési  és 60 kor. irodaátalány, természet-
beni lakás és magánmunkálatokért sza-
bályrendeletileg megállapított dijak. 

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

Sz. 1917—906. ki. 
P á l y á s a t I h i r d e t m é n y . 

Csikvármegye felcsiki  járásához tar-
tartozó Csikdánlalva 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 
rendeletileg megállapított dijak. 

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

Felhivom mindazokat, kik ezen ál 
lást elnyerni óliajiják, hogy folyainodvá 
nynikat 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 ltó 11-én. 

Becze Imre, 
2 - 3 lüszolgsbiró. 

Thomas'salak liszt 
H Csillag védjegyű 

a IeijoN és legolcsóbb foszforsavas  Mtráoa, 
minden kalászos, kapás és takarmány-
növény (lóhere, lucerna etc.) részére, 
valamint szőlő, gyümölcsfa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és 
tartalomjelzésre ügyelni. — — 

EALMAR VILMOS, 
Budapest, VI., Teréz-körut 3. 

a Thomaspliospliaf  fabriken  G. in. b. H ., 
Berlin, vezérképviselője a magyar korona 
- o r s z á g a i n a k területén. 

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

árban 

I U B I D S Á V Y MÁRTON 
epz ujoian berendezett női- és fórfl-divatüzletében 

Csíkszereda, Hniter-siál ledáral ámenben. 
A nagyérdemű helyi és vidéki vevő közönség szíves látogatását kéri 

alázatos tisztelettel 

4-s Nuridsány Márton. 
Egy jó családból való fla  tanaiénak felvétetik. 

• 

T Ö R Ö K S Z E R E N C S E K O Y A C S A ! 
az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 25 millió 
koronáná l több nyereményt fizettünk  ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek 
között a £ 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 000.000 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 60 OOO, 40.000, 30 OOO, 26.000, 20.000 
6.000, és ezeken kivül számtalan 10.000, 5.000, 2 000, 1.000, 500 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. 4 OK ÁAA sorsjegyre CO | j | \A pénznyeremény 
uiBgyar osztálysorsjátékban lüÜiUUV iámét UüiUVV j u t és összesen 

OÉE* 14 m i l l i ó 469.000 k o r o » 
hatalmas összeget sorsolnak ki. 

Rendelje meg a neve mellett g sg 
7777 —- syel. A 

pisi széppé varázsolja u «lelel I Talán a e | lep | a 
a feleségét  vm|y sz asszoay si urát a seve SIBJ-

- »» «ejvétele éltsl sgy Ktyerememr-

álló * szerencseszámoti 
' —: i»iy syere«t«)f  jit — — — -ádta, áléi 
ádsiir, Acnee 
Adell, Atoll 
Afostts,  Aaálla 
Aladár, á l » 
álbert, Analglli 

esu 
8007 

19162 
2044« 
21419 állná, Apotloita 24215 

Akoi. áranlu 
Anbraa, Berla 
Aidrás, Ilukz 
Antal, Berbala 
Anold, Boriska 
ánU, tsttt 
Arfknr,  Isllz 
A íréi, Brigitta 
Attila. tecilia 
•alán, Cenella 
Bállal. Béra 
limbi, Omttn 
Béli, Cecília 
Iliért. Iihmi 
Bénit, E s u — 
Dániel, ErneirUn 12MI8 
Dávid, Eva 128517 
Denea, Evelin 5037 

2X1481 
81352 
«1151 
87421 
88189 
41794 
41988 
»1809 
84778 
860SS 

101404 
108999 
12150S 
123509 

Dsiiá, Ernábst Ede, Emu-Elek. Etel 
Eleaér, Fián EmlL Franclaka Endre, Frlda Ernő, Genovéva Tsreae. Cerlrad rrieyes.Bjbr ella :H'HU roiőp, aiiüUs 8i>779 
Oábor, Bedvli :!SIIH 
flispir,  Heléna 8S178 Oerioly. Henriett 11195 Béia. Heroina jum dositiv, Hilda György, Ibolyka fiynla.  Iduka Henrik, Ilona Harnaii, Un Bőgő. Ilka 
Inie,  Íréi Illés, Irma, Imre, Izabella Ialván, lanka 
lildor, takarni 

6411 
9368 

19321 
2U580 
22082 
24254 
24803 

84:02 
S4780 
89219 

101914 
123501 
128508 
121VW 
128510 
128511 

8512 
8802 

1ÍM5 
20284 

Iván, tolta 
lakab, Jöiaa 
láma, Iidllb 
lené, Juliska 
Isiset. Karolta 
Kii min, Katinka 28S74 
Károly, Katalin 29U34 
lornel. Klira 85818 
Kristol, Klotild 3GS25 
Lajos Kornélia 881H 
Lasilo, Krlaitiaa 8S22S 
Lio. Kinl|aida 41M9 
Lipăi, Laura 
Lőrinc. Lelke 
Dáné, Leoila 
Darkns, Lidla 
•irton, Ltia 
•ityii, LndsOla ü t v i i 
Illaly, Lniia 128307 
•ikléa, laedobu 128519 
•ikia, lalvln 

•arain 
24208 
24285 

84204 
84788 
88014 
90870 

101989 

20441 
20989 
2428S 
24277 
28870 

• i tH, u n 
•ér, Birelt 
Báodor, lirta 
Orbia, Sárika 
Osikir, IatUd 

128514 
128515 

5M8 
882« 

12814 

011«. 
Odís, Bírt 
Fát,lenti 
Fétar. Olfi  * 
Pista, Fisla 
Bicbard, Felsgls 82715 
lobirt. Pilrau!li 85840 
Bndélt, Flrsska 87411 
Salaooi, Begiia 88IA4 
Sami. Béiaiki 88288 
Sándor, Boiilia 
Siaoi, Bárt 
Tamás, Bírálta 
Tibor, Sieréu 
líbiait, Tkndiiii 
Tivadar. Téréi 
Tébiia, Teraa _ 
Vendel, Valéria 12.1506 
Viklor, Veroalka 12351« 
Vilmos. VUléria 128520 
Vlace, Vilaa 12:1518 
Isttta, Isáta 121521 
Zsimai lietwy 128522 

41921 
88891 
84709 
881149 
92778 

128508 
123504 

r e ^ é n | y e s b e b t l T ' 1 , 0 0 0 . 0 0 0 O s C ^ O ^ a . -
Továbbá 1 jutalom «OO.OOO, 1 nyer. 4 0 0 . 0 0 0 , 9 0 0 . 0 0 0 , 

2 íi ÍOO.OOO, 1 1 OO.OOO, 2 i SO.OOO, 1 k TO.OOO, 2 h 
OO.OOO, 1 tt 5 0 OOO, 4 0 . 0 0 0 , 5 k SO.OOO, 3 á 2S.OOO, 8 ă 
SO.OOO, 8 á 1 5 . 0 0 0 , 36 á ÍO .OOO korona és sok egyéb nyeremény. 

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 
% eredeti sorw írt—.75 v. kor. 1.50, 'k eredeti sorsjeiy fit  1.50 v. kor. 3-, 
2 ii ii 3. ,, ,, 6. , 1; „ „ „ 6. „ „ 12. . 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az ősszeg előzetes bekül-
dése ellenében küldjük. — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket 
eredeti sorsjegyekre kérünk  azonnal, de legkésőbb 

Mf-  F O L Y Ó É V I 51 A J U S H Ó 2 3 - 1 « 
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti  szerencseszámok gyorsan elfogynak, 
és az I. osztály húzása már májUS h ó 23-án kezdetét veszi. 

Bankhága, 
Bnd»pewt 

BQrgQnycKlm: 
Törökéi, Budapest, 

M-» Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete, "ma 
Főárudánk ositálysorsjáték-üiletsi: Központ: Teréz-körut  46 a. 1. fiók  : Váczi-
kürut  4a. II. fiók:  Muzeum-körut  ltla.  III. fiók:  Erzsébet-körut  54\a. 

TOROK A. és T= 
Mélyen lesiálUlott irat 
Dilel áthelyezés végett. 

3 3 
M O 

Mélyen lemllitott irat 
üilel áUelyeiés végett 

Ogt* ÍJz le t é lhe lyexé i i I ' H 

i - e i d b u t r a . S L a a . S á n d o r 
rőfös  és divatára üzlete az Olcsósághoz, Csíkszereda. 
Van szerencsém a n. é. kSzbn9ég szives tudomására hozni, bog; Bzlelemet 

a S/.u<táo féle  bázbAl, a Köbid mellől, özv. Konosag Oyörgyné házába 
helyeztem át a volt Simon Jeuő cég tőszomszédságába, a bol a butor-
raktár volt. 

Egyben sikeiBIt egy nagy tfimeg-árut  olcsón vennem, melyet ez alka-
lomra meglepő árakban árusítok. 

Szives látogatásért esd 

Leichtman Sándor. 4 - 5 

Üzlet áthelyezés. Tessék m i r e s e i meggyendni, hogy olcsói csakis nálam 
leket Tásároloi, a l o m - f é l e  Uibai. 

l t 
5 f 

Üzlet áthelyezés. 

Hosszarovó Cement Födéleserép 
4 - 0 

I r e d a : Kmpu-nle» 15. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
A B R A S S Ó I P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L . 

Nyomatott Szroboda József  kOnyroyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 
I r o d a : K a p u - u t e a I S . 




