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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
liová a lap szellemi részét illető minden közleinénv,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is kftldendölt.

Megjelenik a lap

FELELŐS SZKItKKSZTO

minden i z e r d á n .

Dr. F E J É R A N T A L

Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (KQlíöldre) 19 kor
Nyílttéri osikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-ért közölt ötnek.
Ismeretlen czégek hirdetési diia előre GzetcudÓ.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési d í j a k a Icpolesóhljan számíttatnak.

Kéziratok nem
adutuuk vissza.
POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
ÉS
iipyvisil.
TARSADALMI HETILAP.

Üldözött tulipán.
Közli» katonáknak nagy fájdalmakat
okoz a flórának egyik bájold gyermeke,
a tulipán. Ki hinné, hogy ez is ellenség
e hazában, mikor ott virít lelkesitő tüzével a szivek felett? Közös uréknál skandalózus magaslatra emelkedett a politikai
tudomány, mikor egy kis virágban az
összeférczelt tartományok életveszedelmél
látják, ö k nem muzsikálnak törsgyökeres
vérbeli magyarnak, mert estélyt rendez
a tulipán jegyében.
Legyen nadragulya-estély, feltétlenül ott lesznek, de a tulipán az veszedelmes kis virág, rém, mely ha meg jelennék a magyar pénzen vásárolt mente
lelett, csillaghullás támadna. Még csak
egy van bátra közös uraimék : Irtó hábo
rut ligeteink ellen, melyekben gondos
kezek szerény nemzeti virágainkat ápolják s ha a gyűlöletért sóvárgó aczél a
letárolás után megpihen, felkiálthatnak
győzelmük hevében: Igy vész el minden
ami magyar!
Tisztelt uraimék! A kis virág kelyhében ugyan azt mondják a csodák aerája
rég letUnt — méz után méreg is lehet
s beteljesedhetik a bibliának magasztos
szava, mely a kardrántás következményeire konkludál. Az arculverés százados
komédiájábál elég volt. Nemzeti aeránk
izzasztó munkát igénylő napjaiban jobb,
ha elül a gyűlölet sötétsége, mert a gazdasági életünkből megtollasodott rémmadár szárnya alatt csipogó sárgaszáju
fiókák, kik törvény ellenére feles módon
feltolják magukat politikusoknak, csúnyán
járhatnak.

Mi társadalmi életflnk magyarosságának regenerálására vállalkoztunk, mikor
a tulipánt fellüzlUk sziveink fölé. Magyarrá tenni mindent, a mi e földből
veszi létalapját. Ez nmn kiirtó hadüzenet
Osztrákiának. Itt a gnzdaaági vérszipolyozás munkájának óhajt gátul szolgálni
az a kis nemzeti virág. Csoda e Königriltz
meg Solferínó, ha oly magas régiókban
röpköd az osztrák bölcseség? Legyenek
nyugodtak, nektlnk nem bnndáznak, lesz
még idő, mi is muzsikálunk. A helyett,
hogy a sebek beliegesztésére törekednének, lépten-nyomon arcul vernek, sajnos
jelenség, de hátim viszontszolgáltatás is
lesz egykoron? Mikor nemzet és a felséges király békejobbot nyújtanak, önök
a felbontásra törekednek, azt hisszük és
bízunk, hogy nem veszik azt jó néven a
trón magaslatán.

Az Altöld egyik metropolisában tör- zeti kormánv hatalomra jutása után —
• étit eset arcunkba kergeti a vért H mél-valóságos versengést fejtettek ki egyesek
tatlankodva kérdezzük : Hatalmas kato- ezen diszes állás elnyeréaeért. Megmoznáknak, különösen ha osztrákok, kiktől a gattak füt-fát, folyamodtak befolyásos és
hatalmas protektorok támogatásáért, kik
lnuli győzelmek és dicsőségek távol áll- meggyanúsították a kormány hivatalos
nak nélkülünk, mit véthet egy szerény jelöltjeit, csakhogy ezek elejtésével pártvirág, miért érdemel gyűlöletet annak fogoltjaik esélyeit növeljék. Ilyen körülmények közt nap-nap után a legképteledíszes pompája ?
Fájdalmasan érint a telelet: A mult nebb kombinációkról vettünk liirt és már
attól tartottunk, hogy a rosszul informált
idők Bzelleme még mindig ott kisért so- és félrevezetett kormány döntése végzetesen
raikban. A magyar nemzet akaratának káros lesz vármegyénkre.
képviselői tulipánnal sziveik lelett hallSzerencsére országyülési képviselőink
gatták meg a magyar királyt, jóságos te- résen állottak, az intrikák, áskálódások
kintetébe nem keltett ellenzést nemzeti vi- besugások ezer akadályait leküzdve felrágunk, honvédelmünk derék minisztere tárták az illetékes helyen vármegyénk közgomblyukában tulipánnal kereste fel életének káros éB veszélyes kinövéseit, és
Kossuth apánk nagy fiát a ugyanakkor meggyőzték a kormányt arról, hogy a
vármegye élére olyan férfiú állitandó,
egy közös ezred osztrák vezetője törvény kinek kiváló kvalitásai, szigorú, pártatlan
ellenére politizál, a lulipánjegyet rém- és becsületes politikája minden irányban
képnek tekinti H zenekarának parancsba garanciát nyújtanak arra, hogy az ádáz
Mi büszkén lépünk ki a sikra nem- adja a magyar ünnepélyről való vissza- pártoskodások, meggyanusitások és személyi harcok indító okai, amelyek a
zeti kllzdelmUnk közepette. Most zajlott vonulást. Az osztrák haditttdornányok közelmúltban szinte a közélet tisztaságát
le piros pünkösd, az égő nyelvek ma- szédítő magaslatán áll a visszavonulás veszélyeztelték, örökre kikttszöböltetnek
gasztos ünnepe. Lelkeinkben égő tilzzel, A sok győzelmet ezzel vivta ki. A ma- vármegyénk szervezetéből.
szivünk felett piros tulipánnal, nemzeti gyarok Istene elhozza mi időnket is. SzáA kormány Kállay Ubulban fedezte
munkánk tikkasztó hevében acclosodva zadokon át jártuk az ő nótáját s az lel azt a ferliul, ki ezen nem éppen
törünk céljaink felé, az ut bár nehéz, de Isten is ugy akarja, mi ia muzsikálunk. könnyít missió sikeres teljesítéséhez szükséges egyéniség felett rendelkezik.
vezércsillag előttünk : gazdasági életünk
Ifj. Botár Béla.
Mint idegen ember lépi tnajd át az
önállósítása.
uj főispán e megye határait, midőn uj
Küzdelmeinkben nemzeti ideák veVármegyénk uj főispánja.
méltósága átvétele céljából körünkbe érzetnek s azok kicsinylése csak azoktól
Lapunk mult számában már jelez- kezik, de magával hozza fiatal munkatelhetik ki, kik századokon át zsírjaink- tük, hogy Csikmegye főispánjává Kállay kedvét, nyugat előrehaladott kultúrájának
ból éltek s tuost ijesztő vízióként áll előt- L'bul veszpréoi megyei földbirtokos, or- szellemét, nagy műveltségét és bő tapasztük a kövér esztendők után a hét sovány szággyűlési képviselő van kiszemelve. — talatait, melyeket elhagyatott vármeesztendő csontváza. Symbolumunk, egy Miként megbizliató helyről értesülünk, az gyénkben a leggyümölcsözőbben érvényesíthet.
kis tulipán nemzeti virágunk s ha feltűz- erről szóló kinevezés a hivatalos lap legNem vagyunk utópisztikusak, ha
közelebbi
számában
már
meg
is
fog
zük kalapjaink mell és a szebb jövő sejmost. amikor csak napok választanak el
jelenni.
telmén fellángolva, hódolunk egy pár órát
Közel másfél évig volt betöltetlen a főispáni installációtól, azon reményünkvérünk felpezsdülésének, szemelőtt tartva vármegyénk főispáni széke. Ezen idő alatt nek adunk kifejezést, hogy Kállai Ubul
a nemzeti célt: a német nem muzsikál. — de különösen a közelmúltban, a nem- becsületes, praktikus és tiszta politikával

Nekem eszembe jutott, bogy királynéusk
akartál megteuui.
Elpirultam és isvsrtau emeltem rád siemeimet. Te megértettél. Megszorítottad kezemet
s usgy sötétkék szemeiddel hosszau-hosszan
Levél.
néztél rám.
Irta: Ady Mariska.
Sajuálatodat fejezted kl gyors elutazásunk
(Folytatás.)
felett.
Néni örömömre meghívott Ilonánk.
Várta a másik megérkeztét, mely volaho'
Te mégis Ígérted, bogy megfogsz látogatni.
késett . ,
Astán elrobogott a voual és én uéztem,
Én fejeimt ai ablaküvegbe! nyomva bábámultam utána, lelkembeu örömmel vegyes fájmultam ki a klsvidéki város peronjára.
dalommal belQsvén ki e siót : Szeretlek '.
Ebben a percben robogott be prüszkölve,
fütyölve a gyorsvonat.
Astán öt hosssu bosssu év telt el. Kólátok
Kellettünk állt meg, ugy, hogy beláthatsemmit sem hallottunk.
tunk a fülkékbe.
Te ugyao irlál egyszer nekem, ds néni
Bár semmi sem érdekelt, csupa megszokásból én te bebámnltau a velem szembe esd nem engedte, bogy válssst küldjek rá s igy elmaradtak a te leveleid i',
fülkébe.
As öt év alatt teljesen nsgy leányn.vá válA díványon egy férfi üli.
Ugy látszik megérezte, hogy oésik, mert toztam át. Sót még kérőm is akadt, egy gazdag
földblrtokoa, kii » vidék kiiünő parthinak tarlón
arra felé fordította arcát.
— Bandi, Bandi I — kiáltottam én örven- s kihes a uéni sziveseu adott volua, do éu —
dezve, a fiatal férfi arcában as én egykori ját éresvén, hogy rajtad kivül soha senkit uem tudnék sseretui — visszautasítottam.
szótársam vonásait Ismerve fel.
As öl év alatt igeu sjomoru, igen levert
Lázssan remegő késsel eresztettem le as
ablakot. Te is az ablakhoi jöttél és átnyújtottad voltam mindig.
kezedet:
De as utúuad való sóvárgás nemossk lel— Viliké, drága Viliké, bogy ineguőlt kernel tette beteggé, hanem az utolsó évben
Istenem, alig ismertem meg, pedig kedves srcs egészségem is kezdett megroogálótlui.
Arcom sápadt lett és sováoy. Néni — ki
mindennap megjelenik lelki szemeim előtt, a
minden hóbortossága mellett is őszintén ssereietl
gyermekkor édes emlékeitél övezve.
Astáu még sokat beszéltünk. Felhoztuk a — igea megijedt és orvosbos fordult.
— Kedélybeteg, — mondta ai öreg doktor.
Urikât ia, a barikál, kit te a trónterem egyik
— Szórakozás kell neki. Legjobban, szeretném,
sarkába akartál elssállásolol.

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA.

Vsgy miért lettél volua folyton nyomomha nagyságos asszmiyoui valahova, fenyvesekkel
ban ? Mért ragyogott volua oly kedves fényben
körülvett helyre utazus vele.
szemed, ha a múltról beszéltünk, s minek lett
Éu könyörögve uéztem nénire.
— Csak rgy évig, csak eityetleu évig volna ajkadon a titkos mosoly, mikor a jövőt
menjüuk vissza a nagyimma falujába. Ott éu lioziuk szóba.
Azt, bogy Géza, — a komoly Oéza is —
biztosan meggyógyulok.
Néni örömmel engedett kéri'semnek s ugy folyton mellettem van, hogy sóváran néz olykor
törtéut, hogy 15 hosszú év utáu ismét ide ke- rám, hogy kese megremeg, ha ujjaim érintik,
rültüuk a drága kis faluba, melynek temetőjében hogy miudenbeu kedvemet keresi, — dehogy
uyugoszuak mindazok, kiken siívem egész sze- vettem volua észre I
Csak téged láttalak, csak a te ajkadról
retetével csüngtem : a jó nagyit-ama, az éu ál
dotl emlékű szüleim, a to édes anyád ; nielyuek lestem, vártam az édes, a boldogító szó kimonminden kövéhez, minden fűszálához egy-egy édes dását.
. As a délután I .
emlék füz, melyuek áruyaB madárdalos erdőit
Várj, édes egy percig . .
annyiszor lettük zajossá kacagásunkkal.
Hadd szedjem össie gondolataimat, hadd
Ide jőve nagy változást találtuuk.
Az öreg Kertész bácsi, a hajduui termetes idéssem fel azt a délutánt minden kínos emléfóssolgabiró meghalt és helyét Oéza foglalta el. kével.
Hogy is volt osak ? Ah I emlékszem már . .
Te melletle voltál miul szolgabíró.
Akkor osak te jöttél egyedül hossánk.
Király, hajóskapitány, majd csillagászból
Nagyon osrndes és sápadt voltál.
szolgabíró.
Nekem eleinte fel se tűnt rosz kedved.
Hagy visszsjöttünk a mi édes kis falunkba
Nevettem, csacsogtam s végtelen boldognak
feltámadt ajra a mult, éltük a második gyermekéreztem magam, bogy mellettem vagy.
kort. Ti vittetek engein mindenhova, bogy a
Nagysokára astáu eszembe jutott, hogy
kedéljem. az én beteg kedélyem meggyógyuljon.
kelleue tudakozódjam Gésa után is.
Volt is arra szük-ég.
Ugy látssik osak erre vártál.
Amint megláttam a repkénnyel befuttatott
Hiszen éppen ezért . . — kezdted akaveraudát, a véu d ófát, a mint hallottam édes
dozva, aztán hirtelen megszorítottad kezemet:
hangodou kiiuondaui uevemet, abbau a percbon
— Viliké, édes Viliké, valamit akarok maelosslotl lelkemből a inelaucliólia s a régi, a
gáuak mondani.
pajkos, a vidám Vili lettem ismét.
A lelkem megremegett a gyönyörtől.
Éreztem, hogy sseretlek téged nagyon,
Mit is mondhatna ó nekem mást, mint
foirón, tudtam, bogy nélküled képtelen lennék
(Folyt. kOv.)
élűi. Hogy te Bseretss e ? Sohse mondtad, de én
éreztem, sejtettem.
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A vizsgálat «datai a nevezessen a terhelt beismerése és • tanuk vallomása alapján
Ai osztrákok nem szeretnek bennünket, megállapítható az a tényállás, bogy Gyergyó.
eit már rég tudjak. Olyan politikailag iskolá- alfalüban az Irt uapoo este 10 óra körüli időzatlan nemzetiségi egyveleg semmi okos dolgot ben Biró Miklóa és Lőrinci Ignácz a Kerttaz
nem (ad otthon cselekedni, hanem folytoo mara- Márton leáayos házához mentek, hol Gál Aakodnak egymással. Csak egy dologban tud- talt találták. Pár peres múlva a leányos háztól
nak egyetérteni, akkor ugyanis amidán minket eltávozott 3ál Antal a Biró Miklós és Lórincz
gyalázni kell. Ahhoz kitűnően értenek, bogy a Ignácz utána mentek, őt az utcán beérték, kamagyart szidják. Lám moat ia nagy odaát a róval ütlegelték éa a Békény-patakába betaszílárma. Vájjon mi az oka, táo badat Szentünk tották. Ezután Gál Antal a patakból kikelt és
nekik, vagy tán el akarjuk őket nyomni ? Leg- a miut a kfizs'g utcáján ment, öaszeialálkozott
alább is ilyen dolognak kellelt történnie, bogy fivérével ós még egy barátjával, a kikkel együtt
ily éktelen lármát csapnak. Ugylátszik, még a vértől és viztfl magát megtisztítandó, Kerléaz
mindig nem tudnak megbarátkozni azzal a gon- Márton közeli lakáaa elé ment és a házba be
dolattal, liogy Magyarország oem osztnik tar- ia meoi, mialatt a fivére és barátja a lakás
tomány. Lám a bölcs Deák is egyszer életében előtti padra ülve várakoztak. Időközben előtévedett; a mikor az osztráknak alkotmányi jöttek Biró Miklós és Lóiiucz Ignác/, ia, kik
eszközölt. Nem érettek ök arra. Szolgalelkü- az emiitett padra szintén leüllek. Miutegy 80
ségbeo, bürokratizmus alalt nőttek fel, oem perc mu.'va Gál A. a Kertósz Márton házából
ismét kijött az utcára és a padon ülü 4 ember
nek szenzációs leleplezésénél caak a kö- tározta. bogy a Kolozsvár—Marosvásárhely—Sepsi- tudják a szabadságot becsölni. Ezért csapnak
felé tartva, Biró Miklóa előtt, ettől 2 lépésnyi
zelmúltban tanuk voltunk; mert a meg- szentgyörgy—konstancai vasút kiépítését a kamara olyan lármát, ha vagy egyszer a dualizmusban
távolságban megállott éa ezen azavak után : .te
biztosított
jogunk
érvényesül.
Szerelnének
minis
feliratban
kérelmezze.
vásárolható leikekbŐl felszálló szennyes
vagy-e Ignácz ?* forgó pisztolyát Biró Miklóa
ket
is
járom
alatt
tudni.
Hubenlohe
bukását
az
levegő könnyen megtéveszthetné a városztrák Agy bukásának fújták föl. Hogy ezután teste felé emelve, reásütölte, a ki a pisztoly
megyei szervezet tisztaságát.
Csikvármegye küldöttsége Darányinál. a gazdasági közösségnek oem azövetség, hanem lövege által mellének jobb felén találva lévén,
Ez érdekében áll a vármegye tisztiax elaő pillanalbau hanyat dőlt, de nyombau
(.'sík vármegye lakosságának nuv'ben junius szerződéses viszony lesz a neve, ez láj nekik
karának és közönségének is, mely két té1 -én buszonhnt község kiküldöttei tisztelegtek Ju- annyira. Még velünk is elhitetik, hogy valami fölugrott.
nyező, ha egymást jól megértve, egy inán rányi
Ignász Inldmivelésiigyi miniszternél a véd- nagyot vívtunk ki. Hát mit szólnának azek az
Ezt a pörl tárgyalta az esküdtbíróság
iiint bizalommal viseltetik, vármegyénk rö- erdőknek legeltetési ezéljából való felszabadítása urak, ha külOn rendezkednénk be teljesen gazvid idő alatt ismét méltó lesz régi jó hírére. ügyében. A népes küldöttségig Sümegi Vilmos. daságilag, akkor majd több oknk lesz lármái Fekets Izidor elnöklésével. A bírák voltak:
Örömmel üdvözöljük Kállay Ubult a György pá 1 homokos és Török Ferenez ország- esapoi. Pedig ennek ia el kell egyszer követ- Kurcz Antal és Bodor ÖJön. A vádhatóságot
Wellmaa Samu ügyész képviselte, a vádioltat
főispáni székben s hisszük, hogy a hoz- gyűlési képviselők vezették.
A küldöttség tagjai voltuk nz egyes közsé- keznie, mert az orazág nem mondhat le a gaz- dr. Sándor Oábor ügyvédjelölt védte.
zájaftlzött különös remények nem lesznek gek részéről:
Várdotfulva : Murányi Károly fóes: dasági különválásról, ba u országból kiömlő
Az asküdtek kisorsolás, éa azok megliialaptalanok, megfogja mutatni a jövő.
peres. Pál tv András. Márkus I>énes. fsiszér Pál: véráradatot megakarja akasztani.
teltetéae
után a vádlott hallgattatott ki az áltaCsumafulva : Székely Ferenez. Borsos Mihály ; —
lános kérdésekre, mely után rátértek az érdemSzái-hegy Oláh Alajos, l.'zi) n bal mos János. Angi
Az országgyűlés május 30-iki Illésén ismer- leges tárgyalásra.
Székely kereskedelmi és ipar- István. Ferenez Július, Pál Antal: A Ital u : |<őrincz
Vilmos. Kiss Antul, Balázs Gergely; —Pálfidva : tette a kormányelnSk a kormány programiját,
A vádlott beismerte a vádbeli tett véghezkamara közgyűlése.
C'siszér Márton: Szcutiuire : Sándor Gergely ; Szeut- Ki a pibgramm nem káprázatos, de egy időre vitelét csupán azt tagadta, hogy benne az
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka- domokos : Szabó Géza iCsoinortáu Ferenez János, megnyugtató. Tartalmából lóként a vármegyék ölési szándék fönforgott volna.
mara, közgyűlését nagy érdeklődéit mellett május .Szépviz: Antul Gyula. Só/flvi József, Miklós Ger- önkormányzati jogának nagyobb biztosítása és
gely : Szentmiklós: I >eák Elek. Kónídv Mihály:
A tanúkihallgatások során külön ia meg2<Vén tartotta meg.
Szeiitdomokos: Böjtbe Lajos. (iyörgy József. Ked- Ausztriával a gazgaaági kérdéseknek szerződés erősíttetett a vád jogoaaága.
Tanszik B. Hugó elnök örömének adott ki- ves István: Szenttamás: Ágoston József, Ádám Utján való szabályozása érdemel kiváló figyelAztán következtek az eaküdlekaek felejezést. hogy bazátik politikai kormányzata cic- János: Madaras: ifjabb Antal Albert, Mihály met. Az előbbit a letűnt kormány bazafiatlan
adandó kérdések szövegezése, mikor is védelem
Elek;
—
I>»tró:
Mezei
Mibálv:
Borszék:
Csibv
ikében a kereskedelmi és ipari élet munki'^ut iü
Imre. Oláh Albert: Kílyéuftdvu: Csat hó József. magatartása teszi szükségessé, tehát fegyver- igénybevette a törvéoy nyújtotta jogot, hogy ú
igaz megelégedéssel eltöltő fordulat állott bu és Balázs Ferenez : Tekerőpatnk : Páll Uijos. Farkas kezés egy elkövetkezendő caatára.
is indítványozhat kérdéseket. Indítványozta a
hogy n közgazdaság ügyek vcz. tésére Kossuth I^ajos. Uálínt Ferenez. Flórika Ágoston, Víld JóAz a nagy bare, melyet a nemzet oly súlyos testi sértés bűntettét és a beazámithaFerenez vállalkozott. kitől méltán és joggal remél- zsef, Szilveszter All>ei1: Ijlulu: Elekes Józsa hoaazu időn koreaztül vívott, ugyszólva eredtóság kizárását magában foglaló kérdéaek fel3f«rton. Bányász Sándor: I» eme te: Bulás Elek
hetjük hnznnk közgazdasági felvirágoztatását.
ménytelenül végződött; a harcoló felek a vég- tevését.
dr., ítvörgy József.
Bejelentette egyben. hogy az elnökség nz
leges békét még nem kötötték meg. Ez a gonA perbeszédek során Wellmano Samu
Parányi töhlmivelésügyi miniszter a loldnj kormány kinevezése után nyomhun Üdvözlő tádolat erőt vett az országgyűlésen ia. A távo- ügyész szokott hévvel éa eloquenciával elmonmivelésligyí
minisztériumban
fogadta
a
küldöttséviratot küldött a kereskedelmi miniszteritek, sőt n
get. A minisztert belépése alkalmával zajos éljen- lalibi jövő bizonytalansága ürmöt kevert az dotta vádbeszédéi és igyekezett az ezktdtaket
hazai kamarák küldöttségében is tisztelgett nála, zéssel fogudták. melynek lersillapultával Török alkotmányos élet helyreálltán támadt örömbe ;
meggyőzni arról, bogy a vádlott tényleg a
mit a teljes ülés helyesléssel vett tudomásul.
Ferenez országgyűlési képviselő üdvözölte, ismer- melyet nem tudott ellensúlyozni a kormánynak száudékos emberölés bűntettének kísérletétetvén
a
kéuyszercnlősités
által
okozott
sérelmeit
Tárgyalás rendjén bejelentette az elnökség,
a gazdaaági téren elért vívmánya aem.
ben bűnös.
hogy a Yoígtlauder és (ioldberger féle alapítvá- a csíki szék elv Hegnek. Benne van a vérünkben. —
Dr. Sándor Gábor védő terjedelmes beszémondotta a szónok. —_ hogy nehezen mozdulunk
nyokért a kerületből Összesen 21) folyamodvány meg saját ügyünkben. Ks hogy most ilyen nagy
Az országgyűlés tárgyalását hirtelen meg- dében előadta, bogy mint valóságos panoptikumérkezett be, miket a rendes határidőben felterjesz- számban jöttünk el. melyhez hasonló nagy szé- akasztotta a nemzetiségi képviselők obstrukciója.
ban, ugy vonulnak el lelki szemeink előtt a
tett ; hasonlóképen pályázat hirdettetett a kamara kely küldöttség soha sem volt Budapesten, bizo- Sulis sem jftll kormánynak kellemetlenebb időkülönböző, a tárgyaláson előadottak ntán keletkerület részére engedélyezett
koronás kül- nyítja azt. h<»gy nagy a bajunk, fájó a sérelmünk, ben Hkadály, mint éppen ez. A javaslatok tárkezett érzetek a ezek állal keletkezett gondoföldi tanulmányuti ösztöndíjra. minek oda Ítélésére melynek orvoslását kérjük, s melyeket egy memo- gyalA»iíi'» igen-igen kevés idő áll rendelkezésre
randumban összefoglalva, azzal a reményteljes kélatok, hogy védence a szándékos emberölés
nézve az elnökség megtette ajánlatait.
réssel adunk ál iiagyinéltóságodnak. hogy azt az iilö igen szűkre vau szsbva s íme az a bűntettének kísérletében, vagy a súlyos testiA tanouc és segédmunka kiállítás ügyéhon tegye megfontolás tárgyává és segítseu a székely- néhány képviselő megragadja xzt a fegyvert,
aért'Ss bűntettében, avagy a mit lelt egyáltalán
ugy határozott a közgyűlés, bog)* azok célszerű- ség hajain.
melyet a must kormányzópárt ellenzéki korában beazámithaló-e védencének, mikor azt szerelemségi és" financiális szempontoklwl bárom évenként
f.zután Sümegi Vilmos üdvözölte a minisz- használt. Per ze a nemzetiségi képviselők más
féltés, túlságos felindulás hatáaa alatt keletkelegyenek megtartva és pedíg ugy, liogy előbb helyi tert néhány lelkes szóval. Örömét lejezte ki. hogy célra használják fel a fegyvert, de a taktikát
zett, oly fokú elmezavarbaa követte el, mely
uemzeti
kormányban
a
loldmivelési
minisztérium
kiáUitások, azután a kerületi és a legkiválóbb
élére Darányi került, aki a magyar földnek édes nem lehet elvitatni, az uralmon lévő párttól ta miatt akaraláoak szabad elhatározási képessémunkákból országos kiállítások rendeztessenek.
nulták.
Caak
bogy
mig
a
koalíció
eszközét
a
apja. A tulipán-jegyében indultunk. —- mondotta
gével oem bírt.
Tárgyaltatott a bukaresti kiállítás ügye. Sümegi — s e mozgalomnak az a célja, hogy vé- cél nemessé tette, a nemzetiségiek törekvései
Hivatkozott a nép psichologiai életére,
melyen a közvetlen szomszédságban lévő székely- delmezze lueg. uini magyar; Van-e magyarabb. mint államellenesek a igy azok pakiumos politikával
székely nép. mely egy évezreden keresztül az el nem similhalók. Ilyen hazaárulásra kormány hogy az ember meg tud küldeni a tűzzel, a
földnek részt kell venni-e s a minek előmozdítása
ország határszélét hősiesen védelmezte és fennviharral, nyerget vet a hullámzó viz hátára,
céljából a magas térdijak pótlásához a kamara tá- tartotta a magyarságot az állandó nemzetiségi vesze- nem vállalkozhatik. Könnyen bekövetkezhetik
csatába száll minden elemmel; de ba legszeumogatást kért és kapott-. I>acára az idő előreha- delem daczára is. Ez a derék nép jött ide most tehát, hogy a koalíció a nemzetiségi képviselők
azeutebb érzelmei haragja támad föl benne,
ladottságának indokolatlanul hiányzik a sepsiszent- kérni nagy bujában s arra kéri uagyméltóságodat, túlkapásai miatt kénytelen lesz a házszabályok
akkor már nem ura önmagának.
hogy fogadja igazságait pártfogásába.
györgyi székely szövőgyár.
módoiitásál keresztül vinni. Hogy mi módon, az
Előadta, hogy nem tudja elképzelni, liogy
Darányi
l'rildmivclésügyi
miniszter
megköszönte
A látogatás érdekében is a kamara akciót
az obstrnálók magatartásától függ.
lelkes üdvözlést s kijelentette, hogy pártatlanul
az Ég az esküdtek közül bárkit oly jéghideg
indít. Jelentés tétetett a székely tiuk ipari pályára
a legnagyobb jóindulattal fogja áttauulmányozui
kebellel áldott avagy átkozott volua meg, hogy
helyezése és nevelése kérdésében, oút már több
memorandumot s lm oly un része volna, amelynek
Esküdtszéki tárgyalások.
ölet a tett előidézésére befolyó momentumok
mint egy évtizede nagy buzgalommal vezet a ku- teljesítése akadályba ütköznék, tanácskozni fog a
A csíkszeredai kir. Törvényszéknél folyó és egy szívnek uemea érzelmei hidegen hagynák.
kielégitŐ elintézés ezéljából a vármegye képviselőraara.
ivel. Ami pedig a székely népet illeti, ismeri annak hó 5 én kezdődlek meg a tavaszi eskldtazéki
Végül pedig álláspontjának érvelése után
Kapcsolatosan jóváhagyta a közgyűlés
nagy érdekét, s igyekezett a múltban is, igyekezni
kérte az esküdteket, hogy ae tegyenek agy,
költségektől és a nevelendő iparosok segélyezésére fog a jövőben is érdekeit védelmezni. O állította tárgyalások.
As első ülésen tárgyalás alá került • mint a nyári vész, mely a béresen átvonalva.
gyűjtött alapról tett elszámolást. A székely ipar tel a székely kirendeltséget; gondoskodott olcsó
alap 10.821» kor- Hrt fillérre emelkedett a legutolsó hitelnyújtásról s legyenek megnyugodva a széke- kir. ügyészségnek Gál Aulai 91 éves, gyergyó azt nemcsak zöldjétől éa virágaitól fosztja meg.
lyek, hogy mindig külöuös ürömére szolgál, ha alfalvi lakns ellen szándékos ember ölés bűn- de uéba lemossa földjét a csak termékatlen
adományozásokkal.
Folytatólag az államsegélyért folyamodott anuak a népnek, inely a magyarság erényeit év- tettének kisérlet" cimén emelt vádja, bogy a sziklákat hagy maga után, ugy ők is ue tegyeszázadokon át érintetlenül megőrizte és fönntariparosok kérését vették tárgyalás alá s bírálták totta, tehet valamit és miudeukor változatlan ér- nevezett tiyergyóaifaluban az 1905. évi szept. nek egy ifjú életet örökre terméketlené, mert
hó 9-én este az utcán a Biró Miklóa szán- ha a büoösség kimondásával jönnek ia azláu
el helyszíni adatok alapján. Tudomásul vették, hogy deklődéssel fog viseltetni a székelység iránt
a kereskedelmi és iparkamarai kerülat részére rági
Az éljenzéssel és gyakori tetszés nyilvánítás dék o«, de nem előre megfontolt szándékkal nyájaa napok, abban a kebelben, mely miött
iparmonkások és segédek jutalmazása céljából sal fogadott beszéd utál! Sümegi bemutatta a kül- való megöléaének véghezvitelét az által, hogy most átvonulnak, uem fog öröm teremni, melyre
négy, egyenként száz koronás jutalmat engedélyi döttség tagjait a miniszternek, ki azokkal sorra- t'XtStt forgópisztolyát küxvetleo közelből ao aatáu megnyugváas»! senki aem l-kiatbet.
kezet fogott s néhány percig barátságosan beszél- nak tesla felé emelve és azt célozva elsütötte,
A perbeszédek után Fekete Izidor elnök
zett, mire a pályázat kiíratott Javasolja a köz- getett velük.
megkezdette, de azt azon okból, mert a pisz- előterjesztette, nagy szaktudással megmagyagyűlés illetékes helyen országos mezőgazdasági
A beadott meniérauduin petituma négy ponttoly lövege a Biró Miklós jobb oldalát a csecs- rázta, majd átadta az esküdtek nak a kérdéseipari kisérieti állomás létesítését, helyi forgaloi ból áll és pedig: 1. legeltetés engedélyezése
számára olcsó levelezőlapok kiadását, postataka- összes erdőterületeken. 2. Kopárok és feltétlen bimbó lölölt találván, a halált elő nem idézte, ket, kik Tisszavooalva meghozták verdiktjüket
rékpénztár számozatlan befizetési lapok elhelyezé- erdőterületek beerdősitése állami segítség mellett. hanem egy 6 bét alatt gyógyult sérülést ejtett és a vádlottal a szándékos emberAléa kísérle3. Csemetekertek és az ezzel való munkálatok
tében mondották ki bűnödnek. Ezután Wellmaa
sét minden postatakarékpénztárt fióknál, keres- olyan mérvű inegszaporitésa, hogy csak a kijelölt rajta, be nem lejezte.
kedő ifjak számára külföldi tanulmány uti ösztön- szükséghez mérten álltassák tartalékanyag és
A vádiratában az ügyészség a'követke- Samu tette meg indítványát az alkalmazandó
díj alapítását A székelyudvarhelyi ipari szakiskola 4. az erdő rész bizassék a birtokosokra s töröl- zőkben mutatja be az inkriminált tett rész- büntetés felől. A védelem képviselője dr 8ándor
Gábor részéről enyhítő kSrUmtayckU hozatott
felügyelő-bizottságába üyertyánffy Gábor és Per- tessék as összes enlőörzési költség.
leteit :

Csikmegye történelmében uj és üdvös zián János, a marosvásárhelyi kir. törvényszék tekorszakot nyit meg. Meg vagyunk róla rületére kereskedelmi UluökökÜl Bürger Albert és
győződve, hogy következetes pártatlan Yáradi Márton alelnökök küldettek ki. Levelezősága, igazságos szigora egysxt raminden tagokul megválasztották Benedek Kálmáu parajdi
korra véget vet as oktalan pártoskodás- bányamérnök és hívatallőnököt, valamint Sándor
nak, személyi érdekek haszontalan istá- Kálmán ny. kir. táblai bírót. Jelentés tétetett
polásának és ezzel a béke és egyetértés arról, bogy a keresk. minisztériumból indnlt szémagvait hintvén el ,vészmegyénk szerre* kely iparfejlesztési akció nyomán alakult bizottság
setébe, a magánérdekek bevonásával meg megállapította azokat az iparágakat, melyek a
zavart egyensúly helyreállításával lehe- kttuuint kerületében fejlődés képességgel biniak s
tővé teszi a folytonos s csakis a közerde- elsősorban felsorolu ndók. valamint, hogy mely váket szem e)6tt tartó békés előrehaladást. rosukban és községekben minő iparágakra l'ordiHisszük és reméljük hogy uj fő- tandó gond elsősorban. Kiniek kapcsán a titkár
ispánunk kötelességének tartandja menten kiküldetett a viszonyok tovább tanulmányozására
minden befolyásol tatástól közvetlen be- és államsegély kéretett a vele járó költségek fetekintést szerezni vármegyénk népének dezésére. Elhatározta a közgyűlés, hogy a honvéd*
érdekeiről közvetlenül és minden pártos- ségi bakunesszállitás |>ályázatánál felmerülő munkákodástói menten szerzett tapasztalatai latokat szokott módon tovább is végzi, a Székelyalapján végre ki fogja ktlszöbölni azt az Társaságok Szövetségének mozgalmához a közelharapódzott feneketlen korrupciót, mely- gyűlés örömmel csatlakozott s kapcsolatosan elha-

PoUtikal hét.

Junios 0.
fel: a vádlott töredelmes beismerése, büntetlen
előélete, fiatalos kom, elhanyagolt növelése,
túlságos felindulása és környezetének rossz hatisa. Pont 13 Arakor hirdette ki Fekete Iiidor
elnOk nagy érdeklődéi közt az Ítéletei, mely
szerint Pál Antal 4 havi fogház büntetésre és
1 évi hivatalvesztésre ítéltetett.
Az ítéletben ogy a vád, mint a védelem
képvise'ói belenyugodtak.

C B I K I
franczia nyelv ; 16-én d. e. német és latin nyelv
III. o. ; földrajz és természetrajz a IV. o. ; d.
u. magyar és latin nyelv I. Á\ o. ; földrajz és
természetrajz I. B) o. : ltl-án d. e. magyar nyelvés történelem nz V. o. ; — német, latin és görög
nyelv VI. o.; nieunyiségtali és természettan a VII.
o. ; d. u. magyar és latin nyelv a It. A) o. : —
földrajz és természetrajz 11. II) o. : IH-án -ti. v.
magyar nyelv és történelem a III. o. : német és
latin nyelv IV. n. ; d. u. földrajz és természetrajz az I. A'l u. ; számtan és mértan T. B> o. ; —
lil-én d. e. számtan és mértan a II. A) o. : magyar és latin nyelv n 11. It)
il. u. mennyiségtan és természetrajz nz V. o. : magyar nyelv és
történelem a VI. o. : német, latin és görög nyelv
és görögpótló irodului» u VII. o. : — 2-án d. e.
számtan és mértan az 1. A> o. magyar és latin
nyelv I. Hl o.: 21-én d. e. Inldmjzi és természetrajz a II. A) o. számtan és mértan II. Ai n.
d. il. számtan, mértan és lolilrnjz a III. o.: magyar nyelv és történelem u IV. o. : 22-én »1. e,
német, latin és görög nyelv és giírngpiitló iIIIIIn
lom nz V. o.; mennyiségtnu és természetrajz VI. o.
niugym- nyelv és történelem u VII. o. 2.V -27-í
szóbeli érettségi vizsgálat: 2rt-án magiiiivizsgál
tok : 2íl-án évzáró.

L A P O K

Árverési hirdetmény kivonat.

23. s u t a .
Utó- vagy távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverés és szerződési feltételek
a községi elöljáróságnál a hivatalos órák
alalt betekinthetők.
Csikszentléleken, 1906. májas bó
26-én.
Vereaa Dénes

Á csíkszeredai kir. tszék. mint telekkönyvi batéság közhírré teszi, hogy a uagyszebeni
földhitelintézet végrebsjtalóoak Bálint Ferencz
végrehajtást szenvedő elleni 300 korons tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terűielén
lévő Karczfalva község határán fekvő a karcz
falvi 191. sz. tjkvben A f 1. rendszám 566. 1—2
biró.
bi-szám faház éa udvar 800 korons;
2. rszám 776 brszámn szántóra 13 kor., Sz. 1019 — 906.
rszám 848. hrsz. szántéra 7 kor., 5. rszám
KÜLÖNFÉLÉK.
85». hrss. szántóra 8 kor., 7. rsz. 1163. hrsz.
száméra 10 korona, 8. rsz. 1305/2, 1307.1 brsz.
szántóra 11 kor., 9. rsz. 1497/1. hrsz. szántéra
— U j doktor. Kritsa Melitta, Krilsa
Alólirott községi elöljáróság közhirré
kor., 10. rsz. 1497/3. hrsz. szánlóra 4 kor.. teszi, hogy a község tulajdonát képező s
Izidor trvszéki lelekkönyvvezetö leánya, a böl11. rsz. 1537/2. brsz. kaszálóra 10 kor., 12. rsz.
piactéren fekvő, 2 összeiiási szám alatt
csészet (adományi doktori vizsgát a kolozsvári
1571/a lB71/b hrsz. kaszálóra és legelőre 81
Ferencz Jézsef tudomány egyetemen folyA hé
korona, 13. rsz. 3463/1 hrsz. szánló>a 16 kor., levő korcsmaház mellékhelyiségeivel egytltt
14. rsz. 3607. brsz. szántora & korona, 15. rsz. folyó évi junius hó 10-én dél2-án szép sikerrel kiállotta. — Gratulálunk az
3638. brsz. szántára 4 korona, 16. raz. 3612. előtt 0 órakor Csikszentgyörgy közeltö székelyföldi doktornőnek.
brsz. szántóra 8 kor., 18. rsz. 4637 brsz. ka— Kljegyiés. Bódé János oláhloplicai
zálóra 28 korona, 19. rsz. 4684. brsz. kaszá- légházánál egymásután következő 6 évre
lóra 61 kor., 20. rsz. 4838. brsz. szántóra 18 haszonbérbe fog adatni.
aegédjegyzö e aapokban váltott jegyet Bokody
A korcsmaház kikikiáltási ára 200
kor., 31. rsz 4874. brsz. szántóra li kor., 22.
Mariskával az elmúlt lélen váror-unkban mükOsz. 5675. brsz. szántára 9 korona, 33. rsz. azaz kettőszáz korona. Italmérési engedOtt Fejér Károly színtársulat népszerű és ked765. hrsz. szántóra 6 kor., 24. 5768. hrsz. délyről a község gondoskodik.
•
velt tagjával. Gratulálunk !
szántóra 15 kor , 35. rsz. 5824 brsz. BZántAra
Árverezni
szándékozók
kötelesek
a
12 korona, 26 rsz. 5858. hrsz, szántára 9 kor.,
— Képviselőink a ház bizottságát
27. rsz, 6107 2. hrsz. szántára 10 kor., 38. rsz. kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz
ban. A képviselőház május 38 án tartott ülé6626 2. hrsz. szántóra 10 kor., 29. rsz. 6708/1. gyanánt letenni. Egyéb feltételek a kör— Tulipán. Jakab Ödön helybeli ven- hrsz.
sében dr GyOrgypál Domokost és Sümegi Vilszántóra 8 korona, 30. rsz. 7016/2. brsz. jegyzői irodán megtekinthetők.
déglős
nrtél
10
koronát
a
városi
szegény
alap
mos képviselőket a közlekedésügyi bizottság
szántóra 25 korona, 31. rs/. 7112. szántóra 7
Csikszentgyörgy, 1906. május 20.
javára egy eladott tulipán árában köszönettel korona kikiáltási árban elrendelte és liogy a
tagjaivá választotta.
1
feunebh
megjelölt
ingatlanok
sz
1006.
évi
átvettem.
A
pa
Lajos
v.
jegyző
— P ü n k ö s d i buosú. Az idei buce&nak
l'uskós Lnjos
Bálint Ferenci
juliás hó 8. napján délelőtti 8 órakor
— Gyászrovat. Száva tierö oki. gyógy Karczfalva községházánál megtartaudó nyilszép idő kedvezett. Ez és az a körülmény,
körjegyző.
közs. bírő.
hogy a buout az erdélyi főpásztor, valaminl szerész. Élőpatak gyógyfürdő ny. igazgatója, a vános árverésen a megállapított kikiáltási áron
a Szent tereucz-rendiek tartományi főnöke is kor. ar. érdemkereszt tulajdonosa stb, éleié- alól is elfognak adatni.
meglátogatta a szokottnál is érdekesebb és val- nek 73, boldog házasságának 40-ik évében,
A madéfalva—gyergyószentmiklósi
Árverezni szándékozók tallóznak sz inlásosabb színezetet adott a napuak.Az ájtatos- május hé 30-án d. n. 1 órakor meghalt. Teme- gatlanok becaárának 10°/„-ét készpénzben, vagy asutvonal építéséhez Csikmadaras közságok sorreudje is már előre megvolt határozva, tése folyó hé I-én történt általános részvét az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-áb»n jelzeit ár- ség határában szükséges s a nevezett köz
folyammal számitolt és az 1881. évi november lég hivatalos házánál közszemlére kitelt
falragaszok birdetlék azoknak sorozatát s kik mellett.
hó 1-én 3333. szám alalt kell igazságügyminemcsak kíváncsiságból keresték fel a kegy
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes lielyszjnrajz és összeírásban közelebbről
helyet, könnyen és zavar nélkül kielégíthették
értékpapírban a kiküldött ke/.ébez letenni, avagy megjelölt földterületek kisajátítása az
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
lelki szükségleteiket. Már pénteken megnépeaz 1881. LX. t.-cz. 170. §. értelmében a bá- 1881. évi XLI. t.-c. alapján kereskedesedett s Kissomlyé lába és egészen vasárnap
— A jenőfalvi községháza. Tekin- natpénznek a biróságuál előleges elhelyezéséről lemügyi m. kir. minister urnák folyó hó
10—11 éráig folyton jOtt a nép részint kereszt tetes Szerkesztő ur ! Megkövetem szépen Szer kiállított szabályszerű elismervéuyl átszolgál 12-én kelt 28485—906. sz. intézkedéséslstt, részint kocsia. Szombaton délután 4 óra- kes/.lő urat, szíveskedjék lapjában soraimnak látni.
vel elrendeltetvén, esennel közhirré téteCsíkszeredán, 1906. április 23-án.
kor volt a körmenet. Ezt azonban egy kis in- helyet engedni, bogy elmondhassak egyetmást
tik, hogy a kisajátítási eljárás keresztülBocskor
cidens zavarta meg. Még az országgyűlési kép
vitelére a közigazgatási bizottság tészéről
mi községházunkról, a jenöfalvi községbázrél.
kir. Iszcki biró.
viselő választásból kifolyólag ugyanis a kászoni Az igaz, bogy a miről Írni akarok, méi; nincs
Kovács Antal árvaszéki elnök elnöklete
kOzségek és a csikazent.'yörgyiek egymásra meg, de már a papiroson áll, s mégis beszélalatt dr Erőss Vilmos és dr Fejér Antal
ellenséges indulattal tekintettek s hajlandók is nem kell róla, mert mint községbeli embert
tagokból és Gál Endre jegyzőből álló
lettek volna arra, bogy érzésüknek tettleg is lelkem nem hagy nyugodtan, ha ki nem fejtem
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi bizottság küldetik ki és a helyszínén
kifejezést adjanak. Szerencsére a csendőrség aggodalmaimat és fel nem bivom az inlézö kö LX. t.-c. 102. §-a élteimében ezennel közhírré megtartandó tárgyalás határnapjául C&ikkorán észre vette szándékukat s a dulakodókat rök figyelmét. Akik látták a tervezetei, azt teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1905. madarason az 1006. év junius hó
Sp. II. 237, 9. számú végzése következtében
nebány peres alatt az ellen&k intézett roham- mondják réls, bogy fáintosan meg vau pingálva évi
Dr. Csiky József ügyvéd által képviselt Bálinl 26-ik napjának d. e. 9 órája tűmal lecsendesítette. Mire a nyugalom helyre Isten tudja hányféle szinti festékkel. [Igy néz Dénes s társai javára Sándor Lörincz s társai zetik ki.
állott. A vasárnapi körmenet elölt az emiitett ki, bogy ha egyszer készen lesz, a jenöfalvi ellen 148 kor. 97 flll. a jár, erejéig kielégítési
Miről az összes érdekeltek oly fiverekedésre hajló elemek csúnya magatartása ember csak ugy félválrél, leereszkedésböl áll végrehajtás utján lefoglalt és 970 koronára gyelmeztetéssel értesíttetnek, hogy a Csík
becsült
következő
ingóságok,
úgymint:
I.
Sándor
miatt a főpásztor intézkedésére elmaradt. Jé szőbs, más falubeli ember társával. Én ezt el is
Lőrinczuél tehenek, szekér, II. Sándor Gergely- madaras község házánál közszemlére kivolna ha a zavargókat a csendőrség letartó/' hiszem, mert azt Benes Ágoston falunkbeli uél ökrök, tehén, szekér, III. Sándor Péternél tett helyszinrajzolt és összeírást a tárgyatatná s a közigazgatási baléság elé állitsná, atyánkfia sikototta meg, már pedig amit ő meg tehén nyilvános árverésen elaiuluak.
lást megelőzőleg 15 napon át betekintakkor végre megszűnnék a duhaj legények ke csinál, annak jónak kell lennie. A fejemet tenMely árvei'é.-uek a csíkszeredai kir. járás hetik, hogy a kiküldött bizottság g kisagyeletel sértő duhajkodása.
ném le érte. Ő nem is hibás abban, bogy ne bíróság feuli s/ániu végzése folytán végrehajiásl játítás megállapítása fölött akkor is érdeszenvedők lakásukon, Csikmadarason, leeudii
— U j székely lapok. Sepsiszentgyör- kem most aggodalmaim vannak. Az én aggo- eszközlésére 1606 évi junius 19. napján mileg határoz, ha az érdekeltek közül
dalmamat
a
már
beszerzett
és
sz
építési
hedélelőtti 9 ó r a j a határidőül kitüzelik és shboz senki aem jelennék meg a tárgyaláson.
gyön egyszerre két uj lap indult meg, mind a
fenni szándékozók oly meg egyzéssel hivatKözigazgatási bizottságtól.
kettő függetlenségi programmal. Az egyik a lyen összehalmozolt téglák kellették fel. — nak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881
Látta-e
azt
valaki
?
Ha
valakinek
az
utja
Je
Csíkszeredában, 1906. évi május 26.
.Független Székelység*, mely hetenként bárom
évi LX. t.-c. 107. és 108, §-a ért Imében készszor fog megjelenni, felelős szerkesztője Nagy nőfalva között visz el, ne restelje megnézni pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, készSimon. A másik lap a .Székely Nép" még csak Az nt mellett van, nagy fáradságába sem ke- pénzfizetés melleit, szükség esetéi), becsáron 1—il
alispán.
a prugrammját közölte körlevelében; felelős rül. Aki pedig nem jöhet abba a szerencsés alul is el fognak adatni.
helyzetbe,
bogy
megnézze,
annak
megmondom,
Amenyíben
az
elárverezeudo
ingóságokai
szerkesztője Kelemen Lsjos várm. tiszti ügyész
mások is le és felül foglalták a azokra kielélesz, főszerkesztők dr Mélik Endre ügyvéd és bogy milyen is az a tégla. A mikor én meg- gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
A Tusnádi Gyógyfürdő Birtokosai
Végh Endre tanár. Eddig tudvalevőleg csak láttam, az jutott eszembe: .porból leltél, porrá 1881. évi LX. l.-cz. 120. §. értelmében ezek
Szövetkezetének a Gyógycsarnokban 1906.
egy fsp volt Sepsiszentgyörgyön, a .Székely válsz". Ez pedig ugy értendő, hogy ott egy javára is elrendeltetik.
J u n l u a h ó l O - é n d. o. S i r a k e r
Nemzet', a melyet Málik Lóránd szerkesztett. rakásban válik porrá. Érdekes. Kivül, bár szi
Kelt Csíkszeredán, 1906. május 39-én.
ne fakő, erőtlen, még mutat ugy, ahogy, de a
tartandó rendes
— - Értesítés I A csiksomlyói róni. kntli.
Keresztes Gyula,
téglarakás belseje csupa rom. A legkisebb érin
lőginin. tanártestülete ez uton is értesiti szokat,
kir.
bír.
végrehajtó.
l e ö z g ^ T - ü - l é s r e
tésre még a biztosabb helyre rakott tégla is
akik 1H7B. év óta a csiksomlyói róm. kath. főszéthull. És ebből szándékoznak községházát
gimnáziumot látogatták, bog}' a föginin. igazgatóKüldinives és tejgazdasági iskolát végzeit
Tárgysorozat:
építeni. Jogos tehát az aggodalmam. Ha az
jának, bethlenfalvi Pál (iábornak 3U éves tanári
építéshez ezt az anyagot használják fel, akkor római kaibolikus, 25 éves uótleu egyén, ki a
1. Az 1905. évi mérleg, veszteségjubileumát folyó évi junius hó 10-éu d. c. ümiepli.
10 esztendő nem sok, de annyi sem telik bele, mezőgazdaság, tehenészet, állattenyésztés, sertés- és nyereség-számla előterjesztése.
— Iskolai ünnepség. A csiksomlyói s nem lesz, mivel kevélykedniük a jő jenőfal tenyésztés és hizlalás, magtárkeselés minden
2. A felügyelő-bizottság jelentése és
róm. kath. főgimnáziumban az alkotmányos reud viaknak. Szép pénzt fizetünk a felépítéséért ágában teljeseu jártas, 1600 holdas birtokon több az igazgatóságnak és felUgyelő-bizotleágörvendetes helyreállása alkalmából a koronázás év Minden esztendőben annyi nem jut községhá- évig Bzerzett gyakoristól; szeptember hó 1-ére nak felmentés megadása.
fordulőjnn, junius 8-áu rendezendő iskolai ünnep zára. A fiainkra is kellene gondolnunk, hogy állást keres. Szives megkereséseket poBtereslaule
3. Esetleges indítványok.
ség műsora: A Szent Ferencz rendi szerzetesek azok az spjnkat ké.iöüb n ne átkozhassák. Es 377. sz. alatt kérőinek Csíkszeredára.
Csiktusnádiürdőn, 1906. május 20.
templomában d. e. 10 órakor tartnuilú iiáluadó is- most megköszönöm Szerkesztő nrnak, bogy
teni tisztelet után uz intézet nagytermében : 1 alpjában soraimnak belyel sdolt. Az elmondol
szöv. elnök.
llimnus, énekli az ifjnság. — 2. I'imepi beszéd, tak ulán még csak a<l vagyok bátor kérdezni
tartja Erfiss József tanár. H. Kii-ályhinmus, (rynr bogy ugy-e van valaki, aki mielőtt hozzá fog
Alulirott község elöljárósága köz
mathy Zs.-tól, vegyeskur zeuekisérettel. 4. A haza nának az építéshez, megvizsgálja a téglái
liirré teszi, hogy Csikszentlélek község
irta Pósu I-, szavalja I-ászló Zoltán III. o. t. 5, felügyel az építésre is ? Azért kérek feleletet, közbirtokossága tulajdonát képező Sulca
kőházakra, szántóföldekre és rétek (legeRákóczi Sámuel nótája, tenor-soló l'érfiknr és zene hogy megnyugtassam magam, mert ba van, ak völgyére linjló Borda és Medvéstelek nevtl
lőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
kísérettel, fi. A legszebb ének, irta Czuczor Ger- kor ludom, hogy as az anyag nem kerül bele erdőrészekben futótűz által
megperzselt
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt.
^.clv, szavalja (iyörgy Elek VII. o. t. 7. Induló, az épületbe és uiţy lesz minden, ahogy én is
14371 drb lucfenyő liaszonfa 23229 kor
Már fennálló kölcsönt konvertálok
•-lüiidja a zenekar.
legjobban szeretném. Szívességéért is fugidj kikiáltási ár mellett Csikszentlélek község
és olcsóbb kamatra átveszem.
már
előre
bálás
köszönetemet.
házánál 1906. évi julius hó 2-án
— A s osstályvissgálatok s o r r e n d j e
Szükség esetben kérem egyszerű le-

Hirdetmény.

Hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Becze Antal,

Meghivő.

Árverési hirdetmény.

Mikó Bálint,

délelőtt 10 Órakor megtartandó szó vélben fordulni:
a i-siksomlyói r. kath. főgimnáziumban az 1905/li
Egy jenöfalvi.
és írásbeli árverésen elfog adatni. A ki
' 1 'v végén : junius 11 -én d. u. torna I-V1II.
I li.'n d. c. bittan IV—VII.
13-án d. e. hit•) £ rovatok ulall közlőitekért felelősséget uein kiáltási ár 10 százaléka bánatpénz képpen
leteendő.
Nagyszeben, Dtsznódi-utca
«Szerkesztő.
tan I—III. o. ; — iL D. ének, zene, gyorsírás és vállat

Dresznand Viktor,
17. sz*

C S I K I

Junius 0.

ÉLŐPATAK
gyógyfürdő

Thomas salak liszt
Csillag

védjegyű

a leeJobt és lecsói foszTorsavas ífltrioa,
minden kalászos, kapás és takarmánynövény (lóhere, lucerna etc.) részére,
valamint szóló, gyümölcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.
Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és
— — tartalomjelzésre ügyelni.

KALMÁR

VILMOS,

Budapest, VI., Teréz-körut 3.
a, Thomasphosphatfabriken O. in. b. H ,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
— o r s z á g a i n a k területén.

kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor,

vess, hólyag és a Méh hurutos báltalma ioál,
máj- és lépbajoknál, köszvény és csuznM, altesti
pangásakaal, valamint bármely az Idegesság
alapján fs|IMt betegségeél. A nagyhírű elópataki gyógyvizek orvosi javallat sierinti iváss,
össsekőlve a megfelelő és itt feltalálható kisegítő
gyógyesskösökkel (meleg és bidegfiirdők, vlsgyógyintéseti. kezelés, masssge, svédtorna, diátikus étrend) rendkívül kedveié eredményt «utat
feL Fürdó-idény: május 15-tél, szeptember
15-lg. Vasút) állomás: Küldvár ói Sepsiszentgyörgy,
honnan állaudó olesó kocsiközlekedés van. Lakás,
ellálás olasó. válasziékos. As elö- és utóidényt
ben (május Ift-től junius 15 ig és aug. 20 tó
szeptember 1& ig) a gyógy és senedijak fele
fizetendő, lakások 50°/o zl és ellátás ia sokkal
elcsőbb. Az elópataki ásványvíz, mely szénsavdus, égvényes vasas vizek közöli első helyei
foglal el, miut gyógyeszköz, háznál is használható és üdítő, kellt rr.es ital lisztén vagy borral
vegyiive nagy li'il-eltséguek örveud. Ittbon és a
külföldön évenkiiit egy millió palacknál több
kerül forgalomba. SzétkUldési hely Élőpatak, de
kaphaló a legtöbb városban és nagyoba keres
kedésbeu.

Prospektust kívánatra ingyen
küld az igazgatóság.

23. BBAm

L A P O K

Cxődügyben árverés.
Oyönöa Gyula csíkszeredai lakos
csődügyében a csődleltár 1—723. sorszám alatt felvett papir áruk, nyomtatványok, üzleti felszerelések, 724—807 t.
sz. a. összeirt gyorssajtók és nyomda felszerelések, a mennyiben utóbbiak a csőd
tömegből addig kinem vétetnek, — s a
melyek becsértéke 5235 kor. 34 flll. a
csőd választmány határozata folytán, nyilvános árverésen eladatnak.
Az árverés tárgyát képező ingóságok közül az üzleti áruk, úgyszintén az
üzleti felszerelések egy tömegben és egyszerre s a nyomda (elszerelések szintén
együtt bocsáttatnak árverés alá.
Vevők kötelesek az általuk megvett
ingóságok árát nyomban kifizetni, s azo-

kat 24 óra alatt ac üsleti helyiségből elszállítani.
Ezen árverés foganatosítására határidőül f e l y i é v i Ja mina h é l f t - l b
napjának d. e. 10 órája n helyszínére
Rákóczy-utca 904, sz. a. tüzelik ki, hová
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok
minősége s a követelések fennállása tekintetében a csődtömeg szavatosságot nem
vállal.
Az eladandó ingóságok a helyszínén
a csődleltár a tömeggondnoknál a délutáni hivatalos órákban megtekinthetők.
Csíkszereda, 1906. május hó 31.

Élthes Zsigmond,
ügyvéd, csődtömeg-gondnok.
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Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sékban valA gazdagságánál fogva kiválA jó hatású a légzö, emésztő és hugyelválasztA utak és szervek, mindennemű hurutos báutalmsi ellen.
Tas és jódtartalmú miatt királA előnnyel használható bármitéle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési gyengeségeknél.
Oazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt haté anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes öditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kéroí csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.

Kapható a „Szent László forrás" vize kezelöségénél:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kásionujfalu; vasúti állomás: Csiktusnád és Kézdlvásárhely.
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Az Agrár Takarékpénztár
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Csíkszeredai Fiókintézete
FŐTÉR

CSÍKSZEREDÁN.

>11/

Váltókat a Icltetó legjutáuyosabb kamatláb mellett.

^

Oloaó jeliálog kölcsouökct
nyújt földbirtokra és helyi
forgalmasabb ticlvcn fekvü
kőházakra 4Va'/« alapkamata
amortizácziés kölcsöut ad.

Ml/

>11/
>11/

>U/
Mi,
>U/

Köloflőntnyujttü/.sdóu jegy
zett értékpapírokra.
V e n óa elad értékpapírokat,
külföldi péuzekot'es értéket.
Mi/

>11/
>11/Mi-Mi/

>11/

vU

Elfogad takarékbetéteket s
azokat 4'/»*kal kamatoztatja
és felmondás nélkül fizeti
vissza.

>11/
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M

zöldség
és cseresznye

indennap friss

=

convertáíása a jö*ö h=ten fog végbemenni. Rz új játékterv szerint a főnyeremény

FÓTÉB.

LESZÁMÍTOL

kapható

Szultán

(jEfóELyNÉL

CsilEszeredek.

A 3°|]-o5 m^yarjeízálog sorsjegyek
1 millió korona
lesz, mig 5 0 0 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 0 , 2 0 0 0 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0

koronás

nyeremények, mint melléknyeremények szerepelnek, s igy a játékterv az eddigi összes sorsjegyeknél sokkal kedvezőbb.
Tekintettel azon körülményre, hogy a nem eonvertálandó sorsjegyekért egy
nyereményjegyen kívül c-ak 200 koronafizettetik vissza, minden sorsjegy1u!;ij<lnn<>s
ki torsjegyeit idejekorán nein convertáltatja, ezáltal nagy kárt szenved.
Felhívjuk leli it az összes sorsjegytuhíjdonosokat, hogy sorsjegyeiket c. nve.ial.H
céljából saját, érdek ükben n künk mielőbb átadják, mert az óriási érdeklődés mellett
előreláthatólag csakis a jelentkezés sorrendjében a legkoiábban jelentkezők fognak
figyelembe vétetni.
Előjegyzéseket az új j lzal»g*orsegyekre, — melyek körülbelül 142 koronával
kerülnek kiboesutasra — a mai naplói kezdve 10 koiona biztosíték lefizetése mellett
elfogadunk.

Adler bankbetéti
L Jakab társaság.
és Testvére

Hossznrové Cement Fftdélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható
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~ " A határtalan
BRASSÓI
P O R TIrsn
L AVAnnvfl
N D CfAdâmt».
E M E N T -1G j.Y Á
maidnem
tartnsaám
j. R N, Á L
. .
Nyomatott Szvnbada József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906.
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