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Andrássy és a nemzetiségek.
Ifj. Botár Béla.

A sok szines ábránd, melyekkel s
nemzetiségek jövő alkotásaik nemzetellenes tervezetét átszövögették zátonyra
akadt akkor, midőn gróf Andrássy Gyula
legközelebbi aktuális beszédében nemzetiségi politikájának motívumait egy
egy lovagias, hatalmas államalkotó erővel felruházott nemzet képvisele előtt
feltárta. A programmot nélkülöző mozdulatának minden phasisáben a régi ^tradíciót biven ápolgató nemzetiségi képviselet egy szilárd, igazi magyar jellemnek vasakaratából folyó szavain megh ö k k e n i ; mig a Ház összes pártjain a
jól eső öröm sugára villant át. Nem a
könnyelmű dédelgetés eredménytelen
szavai valának azok, hanem az igazság
zordonan fenséges szavai: becsülni törekvéseiben, támogatni a hű állampolgárt, szétzúzni mindazokat, kik agitátorok a magyar nemzeti államiság ellen.
E beszéd minden magyar keblet kitartásra serkentő hatása alatt, a nemzeti
kormány korszakalkotó, minden irányban csak a kellemes hatást fokozó
munka erejét, erŐB nemzeti érzületét
üdvözölhetjük. Itt szent örömre csak az
nem gyúlhat, kinek lelke hatalmát lenyűgözte a rideg anyag, éltető eleme a
materializmus.
Andrássy beszede ellentétében minő
tátongó Qrt hagyott az előző aerák nemzetiségi politikájával szemben.
Uánify erős volt. Sovinista kezek
tartották a nemzetiségek gyeplőjét, rettegve rázkodott meg neve hallatánál az
oláli popa, a nemzetiségi vidékek g y é r
mekeiuél mumusként szerepelt. Utánna
jöttek a cseudes altatások, jó idő volt
ez a izervezkedésre, mig végre a darabont sereg szövetkezett velük céljai
elérésére, mint olyanokkal, kik a mul
takban is a kényuralom j á t é k labdái
valának. Vérszemet kapva a nemtelen
ölelgetésen, szövődni kezdettek a szi
nes képzetek, nagy reményekkel kecsegtető ábrándek, egyfelől Erdély déli
szomszédjával való centralizáció, másfelől a nagy Ausztria káprázatos eszméje mozgatta agitáció elemeit. Megbocsáthatatlan bűn, hallatlan vakmerőség volt a pártfogás a darabontok ré
széról Minden mozdulat egy ostrom volt
a nagy nemzeti léf alap ellen, felszaporodott a tábor s a magyar haza törvény alkotó házában kísérletezgettek
bár titkon, az idők jelét sejtve — hiu
álmaik megvalósítására.
Szebb kor jött, lehet sokaknak fájdalmat okozott, mivel az enyészeté lett

ban még most is ott van, ahol ezelőtt 25—30 és nem helyes irányú a gyakorlat. Mit tettünk
esztendővel volt; vagy nem méhészkedik, vagy általában V Méhtörzseinket nem engedtük ugyan
ha igen, méhészkedik az ö régi paraszt kas- rajozni, gátoltuk azokat mindenféle fogásokkal,
Baival. Nem bizonyítgatom; tessék csak azo- anya kifogás elzárás. fiasitás kiszedés, méz
kat a statisztikai adatokat elővenni, a melye- kiszedés, pörgetés és számtalan iniveletekkel :
kel a méhészeti vándor tanítók évről-évre valósággal dresszirnztuk melleinket s azok nem
összegyüjtögetnek; a számok bizonyítanak, munkálkodhattak kellőképpen, nem gyűjthettek
20 millió közül alig van néhány ezer méhész. elég mézet. Nem gyűjthettek különösen azért,
I'edig hát csak egy kis szélesebb körű moz- mert mig egyfelől korlátoztuk a rajzást, másgalom, egy kis irányváltoztatás szükséges és felől pedig csináltuk a morajokat, a kezdők
az a siker megötszörösödnék. A siker oda te- különösen sokat csináltak. Tehát megosztottuk
relné a népet a helyes irányba, ellesné a mód- melleinket akkor, amikor éppen a legtöbb
Andrássy megfejtette a nemzetiségi ját annak, hogy mi úton-módon lehet a mé- gyűjtő méhre lett volna szükség. Viszont őszre
egyesitjük a sok hitvány rajt és műrajt, hogy
álmokat. Qravitacio a nemzeti államiság hészetből érdemes hasznot huzui.
Stefensen angol nemzetgazda azt mondá, télire legyen mentől több fogyasztó. Kz volt és
alapját támadó ideák felé, az állammég most is ez azou circulus-vitiosus, amely
polgár megsemmisülését kell maga után hogy .az lenne az emberiséguek a legnagyobb
jótevője, aki megtanítaná, hogy kell két kalász ami mostani méhészkedésünket a Drierzonv o n j a ; a hűség a haza földjéhez a polbúzát termelni ott, ahol most egy terem". Ez rendszerü méhészetet sikertelenné teszi. Megárt felemeli s utat jelöl a boldogu- pedig elvitázhatatlan igazság. Én innst hozzá- gyünk a régi szerint, évről-évre siker nélkül;
láshoz.
teszem, hogy „az lesz a méhészeknek a nagy elnovezvén azt okszerű méhészkedésnek. Nos
jótevője, aki megtanítja őket arra, hogy miként tehát, itt van a forduló pont; szabadítsuk fel
a sablontól és irányítsuk méhész
Uj korszak a méhészet terén. kell fgy-egy méh törzs után két annyi mézet magunkat
produkálni, mint amennyit most produkálnak". kedésünket akként, hogy méheink ne rajozzaHajdan, amikor még hazánk határait ren- Én pedig azt akarom, azt tűztem ki feladato- nak akkor, amikor a mézgyüjtés ideje bekögeteg Bok erdő és mocsár borította, amikor mul, hogy megtanítsam méhésztársaimat arra, vetkezett ; és ne rajozzauak csak erőszakos
még volt sok rét, legelő, amikor még a szántó miként kell, miként lehet a helyi viszonyokhoz, beavatkozásra, hanem egyedül természeti öszföldeket minden harmadik évben ugarnak hagy- a virányhoz képest két annyi mézet gyűjteni, tönükből kifolyólag. Az én kaptárom és rendták : a méhek itt, hazánk földjén buján te- mint amennyit most gyűjtenek ukár a paraszt, szeremnél fogva felszaporodnak méheink óriási
nyésztek eB rendkívüli sikereket adtak. Volt akár a Dzierzon rendszer mellett a méhek.
munkás sereggé, de nem rajoznak : minél fogva
méz, viasz bőven. Az 1787-ik évben csak a
az a temérdek méh rendkívül sok mézet gyűjt
Nézzük
azért
ezeket
a
dolgokat
közelebbviasz hozott a Bánságnak 4 millió korona hasz
be, üiv.elyből jut felesleg a méhésznek jutalről
is.
Kn
az
1868-ik
évben
az
Alföldön
három
not. 1790-ben hazánkból Fiúmén át 393 ezer
mul és marad a méh-törzsnek annyi, hogy még
pnraszt
kas
méhet
szereztem,
azok
rajzás
ál
korona értékű méh termék vitetett ki a küla jövő évre is biztosítva van. Képes egy-egy
földre. 1800-ban Erdélynek a méhészet egy és tal még azon őszre felszaporodtak 45-re ; egy- méh-törzs begyűjteni 30—00, sót több kgr.
egy
kas
adott
tehát
14
rajt.
De
nemcsak
náfél millió korona hasznot hozott. Holott 1900-ik
mézet is. Mert nézzük csak, hogy valódikép
évben Kovács Antal országos méhészeti fel lam volt ez igy, hanem vidékünkön, Mezőtúr miért is rajzik az a méh-törzs ? Tudjuk azt,
határában
általánosan.
Sőt
némelyeknek
17—23
ügyelő szerint hazánkból összesen: 1 millió
hujy tavasszal, ha az anya erős Hasításra ké663 ezer korona értékű méhtennék vitetett ki. rajuk is lett egy-egy törzs után. De viszont pes, naponként tojik ezer, két, sót háromezer
az
1874-iki
évben
106
kiteleltetett
törzsemből,
Ez bizony nagyon kevés ahoz képest, ami az
petét is. Ha most már csak 30 napot veszünk
előtt volt Kevés különösen akkor, a mikor az dacára, hogy már akkor Dzierzonista voltam, is számításba, 60—ÍM) ezerre is felszaporodik
állam oly uagy támogatásban részesíti a mé- s a méheimet sok mézem feletetésével segí- számuk. Ezen rengeteg sok méh, sem a pahészetet De hát megváltoztak a viszonyok. tettem, megmaradt összesen 12 törzs. Teljesen raszt kasban, sem a Dzierzon kaptárban nem
Nincs többé a méheknek az a dus legelőjük, az időjárástól függött, hogy méh törzseink tér meg, kényteleu tehát kirajozni. Kénytelen,
ami a rég mult időkben volt. Hazánk talán hasznot adtak-e vagy a meglevők ÍB elpusz- mondom, mert ha van helye, nem fog kiramár nem is nevezhető tejjel-mézzel folyó Ka- tultak. Mert tavasszal, mikor a jó mézhordás, jozui. Ez oly tény, oly természeti igazság, hogy
naáunak. De igenis; csakhogy megváltoztak a a repce, a gyümölcsfák, akáczfák, ugy egyébb e felett vitázni nem lehet.
viszonyok, a szarvasmai ha legelőjével meg- növények virágzása bekövetkezett és az jó volt,
Észrevette ezt Neiszer, azért tért el kapfogytak a méhek virágos rétjei, erdei is, ami méhtijrzseink derűre, borúra rajoztak ; lett sok
tenyésztési rendszerűnknek is ahhoz képest raj. És ha azután még tovább is volt hordás, tára beosztásában az országosan elfogadott
főként a tarló virágról, akkor volt méz is bő- szabvány kaptár beosztásától. Azért nagyobbíkell átalakulnia.
ven. De ha az elrajzás után szárazság állott totta meg a megszabott keret méretét BoczoTudom, én azt, hogy a legtöbben méhész- be és a méheknek nem volt miről gyűjteni, nádi Szabó Imre. De mindketten megmaradtak
társaim közül szinte megütközéssel fogadják nemhogy felesleget adtak volna, hanem még a megoszthatlan kaptár alak mellett; azért
ezen kijelentésemet s azt vetik ellene, hiszen a saját élelmükre valót sem tudták begyűjteni nem lessz rendszerijük maradandó és azért,
a Dzierzon rendszer egy egészen uj és alapos és elpusztultak. Tebát rendszerint a rajzás mert az nagyon sok munkával jár és a paraszt
rendszer.
ölte meg. Csak az u. n. meddők, amelyek t. i. embernek csakúgy uem való a kezébe, mint
Igen, Dzierzon feltárta előttünk a méhek nem rajoztak, gyűjtöttek eleget; tehát a med- nem való a Dzierzon kaptár. Kn megszabadívilágát. Teljesen tisztában vagyunk a méhek dők. ,Itt az intés figyeljétek és okosan köves- tottam magamat a lenyűgöző sablontól! meltermészettani rendszerével. Ismerjük az egyes sétek*.
lőztem mind a megszabott keretméretet, mind
méh egyedek testi szervezetét, feladatát, műA méhészok most a XIX-ik században a kaptárt Kereteim mérete sokkal nagyobb,
ködését, temetjük az egész méhállamot. Is- világszerte kezdték belátni, hogy a közönséges kaptárom pedig egyes tiókokból van összealmerünk, tudunk mindent, ami az elmélet terén kasokkal az u. n. mozgathatlan épitményü kotva s ennek folytán nagyobbítható és kisebBzűkséges; talán többet is. De a gyakorlat te- kaptárokkal a méhészkedés nagyon bizonytalan, bíthető. Éppen azért megfér benne az óiiás
rén alig baladtunk egy lépéssel is előbbre. csak a véletlenre van bizva; kutattak, próbál- törzs, de jól érzi magát benne a legkisebb
Pedig manipulálunk sokat; szinte megbénítjuk tak jobbat feltalálni; nálunk is többen egy törzn, sót a tartalék raj is. Munka elenyésző
méhelnket és magunkat is; de a Biker, az vagy más irányban tettek kísérleteket. Mig csekély van vele, ugy, hogy egy erőteljes ember
eredmény bizony édes kevés.
végre fellépett Dzierzon az ó mozdítható épit- képes 2—4 száz törzset is kezelni. Viszont
Vannak ugyan kivételek is, hol sok, fe- ményü kaptáraival; az ó pálcikáira a méhek semmiféle erőszakos műtéteit, — mint az anya
lette sok munkával szép eredményeket tudnak lépeiket ráépítették s annálfogva minden lépet elzárás, múrajkészités, fiasitás kiszedése, a
felmutatni, Ez azonban még sincs arányban a kivenni és ismét visszatenni lehetett. Megvolt méztárnak Hahnemann rácscsal való elzárása.
ráfordított sok munkával.
találva a nyitja a dolognak, kezünkbe volt adva — nem követek el méheimmel minden a maga
természetes utján megy! s éppen azért teljes
Hát még ha tekintetbe vesszük, hogy 23, a méhek gyeplője s annálfogva irányozhattuk
a hitem, meggyőződésem, hogy az utat tör
azoknak
működését.
És
mi
irányoztak,
nagyon
sőt több éve mait, hogy a népet tanítjuk, a
magának és örökös kincse lesz a méhészeknek.
népet akaijuk megnyerni a méhészet okszerű is irányoztuk ; de nem kellő szerencsével a
gyakorlati
téren.
Sok
volt
az
elmélet,
kevés
gyakorlásának. És a nép a nagy általánosságKaptáromat és rendszeremet közkincscsé

a régi konc — a nemzet a sok megaláztatás után évezredes múltjára tekintett s abból erőt mentett a jövőre. A
nemzeti kormány nemzet szilárdító működése teljes reméunyel tölti be lelkeinket, műveikben érezzük a nagyságot, kicsinylés csak azoktól jöhet, kiknek zsebében elfogyott a júdás pénz,
vagy renyhe szolgálatokért busás bért
kaptak.

és igen nagy választék legújabb kivitelű gyerekjáték, női- és férfi dísztárgyakban,
úgyszintén mindenféle nói-, férfi és gyerekdivatcikkekben és vásznakban. Miután
nagy raktár van gyerekjáték és dísztárgyakban, dacára a folytonos áremelkedéseknek
lesznek elárusítva. Állandó raktár legjobb minőségű VARRÓGÉPEKBEN.

Meglepő szép
l e s z á L l l i t o t t

éux"be-aa.
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tanító egyeslllet, hogy hatalmas pártfogásával, ben ismertette a tanári könyvtár történetét és
befolyásával járjon közbe a tanitók ügyében. katalógusát (1886 és 1888), a csiksomlyói Fenyomdájában 1662-1884-ig nyom3. A tanító egyesület küldöttségileg já- renctendiek
tatott müveket s a könyvtárban levő régi maruljon vármegyénk nemeslelkü fóispátja elé B vyar könyveket külön munkákban közölte.
kéije fel, hogy Udvarhelymegyének a tanitók Ezenkívül a vármegyei levéltár rendezését is
érdekében idei október hó 11-én hozott és a megkezdette s a minden okirathoz csatolt tarNéptanítók lapja idei 4fi. számában is kitett talomjegyzék igen nagy szolgálatot tesz a véghatározatát egész teijedelmében tegye magáévá, leges rendezésnél.
Mint jó családapának, tanárnak és tanarterjessze törvényhatósági gyűlés elé, hol ha
társnak kegyeletes emléke élni fog gyermekei,
Bonló határozat hozatván vármegyénk képvi- tanítványai ÓB tanártársai szivében.
selői utján juttassa a képviselőház elé.
Primipilas.
4. A tanító egyesület kérje fel a közigazgatási bizottságot, bogy addig is mig a jövő
Matinéé és oéllövés.
költségvetés törvényerőre emelkedik drágasági
A
csiksomlyói róm. kath. főgimnázium
pótlék címén ngy amint azt Csanádmegye is Önképzőköre
december hó 16-án (vasárnap)
tette kérjen segélyt a kisebb Javadalmazási! d. e. 11 órakor a Vigadó nagytermében matanitók részére. Végre:
tinéét rendez a következő múBorral:
L Felolvasás a kuruc költészetről, tartja
5. Fejezze ki a tanitó egyesület utálatát,
mély megbotránkozását és rosszalását az abauj- dr. Balló István tanár.
II. A felolvasással kapcsolatban szatornamegyei német tanitók azon kijelentése feTanitók érdekében.
valatok.
lett, hogy ők a hazátlan bitang Bzocinldemok1. Rákóczi Ferencz könyörgese (1703),
A csíki róm. kath. tanitók felcsiki fiókratákhoi szegődnek. Ilyen emberek nem mél- szavalja Blénesy János VIII. o. t.
egyesBlete folyó hó 17-én, Várdotfalván gyü
tók a „tanitó" szép elnevezésre.
2. Kuruc tábori dal (1672), szavalja Sánlést tartott, melyen Kóródy Mihály csikszentA gyűlés ezen indítványt nagy hálával dor Balázs VIII. o. t.
miklósi plébános következd indítványt tette:
3. Rákóczi-nóta (1708), szavalja Erdős
fogadta és indítványozót lelkes ovációbau réKálmán VIII. o. t.
„Tekintetes Tanító Egyesület!
szesítette.
Pálosi Géza, egyleti jegyző.
4. Esztergom megvétele (1706), szavalja
A „Székely Tanügy" idei 17-ik számából
László Antal VI o. t.
örömmel olvastam Halász Ferencz miniszteri
5. Nagy Bercsényi Miklós (1708), szaGlósz Miksa.
valja Stersky Kázmér VII. o. t.
tanácsos urnák azon kijelentését, hogy „a fe1846-1906.
6. Bujdosó éneke, irta Miszlai András,
lekezeti és községi tanitók kezdőfizetése egy
Gyásza van a csiksomlyói róm. kath. főGyörgy Elek VIII. o. t.
fillérrel sem lehet kevesebb, mint az állami gimnáziumnak ; az intézet egykori, nyugdíjas szavalja
7. Rákóczi keBergője (1711), szavalja Dotanitók kezdőfizetése". Örömmel vettem tudo- tanáia, Qlósz Miksa halt meg Nagyszebenben bos Imre VIII. oszt t
másul ezen kijelentést azért, mert Illetékes november 27-én. Glósz Miksa 1645. október
8. Egy bujdosó szegény legény (1711),
12-én született Tamásfalván, Szepesvármegyéhelyről jött a szó: egy és ugyanazon képesí- ben. Középiskolai taoulmányait Lőcsén, Nagy- szavalja Vnszi Sándor VII. o. t.
9. Eujdosó Rákóczi, szavalja Kopacz
tésit egy és ugyanazon szent cél szolgálatában váradon és Besztercebányán végezte. A budaálló tanitók között nincsen többé megkülönböz- pesti egyetemen előbb a jogot hallgatta, az- Albert VIII. o. t.
10. Mint gerliee madár, Bzavalja Ráduly
tetés. De örvendetes e kijelentés a tanitók sor- után a bölcsészeti tanulmányokat végezte el. Árpád VII. o. t.
1874. márciusban helyettes tanár lett a nagysát illetőleg. Mit látunk ugyanis? Azt, hogy szebeni
Nem
mellőzhetjük, hogy a közönség érállami főgimnáziumban, honnan ez év
„amíg — a Székely Tanügy" szavaival élve — októberében CsikBomlyóra neveztetett ki B itt deklődését éB figyelmét ez uton is külön fel
a vármegyei közgyám, az irodatiszt, a nyilván- tanított egészén 1899. novemberig, amidón sú- ae hívjuk e matinééra. Magok n szavalatok a
irodalom valóságos gyöngyeit, a kuruc
tartó. iktató, kiadó 2000—2800 koronáig, írnok, lyos betegsége miatt előre szabadságoltatott magyar
kor költészetét ismertetik meg a nagy közönsegédgyám, várnagy, kaszárnya felllgyelő és majd nyugdíjaztatott. Pár évvel ezelőtt Csik- séggel, ami épen most dicsőséges fejedelmünk
somlyóról Nagyszebenbe költözött, de súlyonyomdavezető fizetés tekintetében 1400—2200 sodé baja ellen ott sem talált enyhülést. Ha- és bujdosó társai hamvainak haza szállítása
koronáig mehet", s mig napjainkban favágót lálát bárom fia és három leánya gyászolja, után a legidőszerűbb. EzeréveB nemzetünk régi
sem lehet 3—4 korona alól kapni, kocsisaink- egyik fia állami főgimnáziumi tanár, a másik keservei, panaszai, reményei szólalnak meg
azokban a dalokban.
nak pedig teljes ellátása és havi 20 korona segédlelkész, a harmadik királyi törvényszéki
aljegyző.
De a matinéénak célja is megérdemli a
bérlik van, addig a testet és lelket kifárasztó
közönség részvétét. A csiksomlyói róm. kath.
De családján kívül méltán gyászolják volt főgimnázium VII. és VIII. osztályos tanulói
munkában, a nemzeti állam kiépítésén egész
hivatással mliködő tanítóság legnagyobb része tanítványai és tanártársai. A boldogult végte már megkezdették a céllövést, de erre semmijólelkU tanár és szerető kolléga volt. A féle alap nincs. A társadalom jótékonysága
4—6 tagból álló családjával nem sokkal több, len
25 év alatt, melyet Csiksomlyón töltött, Bzá- lehetővé tette, hogy a gyutacslövés megkezdmint 2 koronával nyitogatja iskolai portól te- zan meg százan kerültek kl keze alól s ezek
hető volt, de az éles töltények beszerzésére
litett életét De hála a jó Istennek pirkadni ma is hálás kegyelettel gondolnak rá. Szigorú még nincB alap. Pedig ez a legtöbbe kerül,
kezdett végre-valahára a néptanítók megvál- volt, de igazságos. Szaktárgyai, a görög és mert az évi kiadás 45 tanuló után 150—200
latin iránt valósággal rajongással viseltetett s korona. Reméljük, hogy a nagy közönség e
tásának hajnala. Apponyi Albert gróf kultusz- ezt
a rajongó szeretetet át tudta illtetni tanítminiszter ur egész erejével hozzá kezdett a ványai szivébe is. A hanyagságot, rosszakara- pár Borból ia megérti a matinéé jelentőségét
lehetővé teszi, hogy a régi kurucok utódai
tanitók kelyzetének megjavításához. Minthogy tot keményen ostorozta, de ahol jóakaratot, B
minél jobban kiképezhetők legyenek a katonai
azonban a jeles miniszter ur szándéka még törekvést látott, azt becsülte s nem egy tanít- céllövésben, mert a matinéé egész jövedelme
csak ezután fog törvényerőre emelkedni én a ványának életsorsára irányitó befolyással volt. e célra fordittatik. E célt kívánta előmozdítani
Amennyire jó apa volt tanítványaival szemben,
ki az egyház, a haza, az oltár és trón védel- annyira szerette és becsülte tanártársait, kik Laczioa vendéglős is, ki a nagytermet díjtamében a magasztos hivatásukat igazán átérző, szeretetét haBunló szeretettel, ragaszkodással lanul engedte át.
átértő és betöltő tanítókkal mindenkor lelkem viszonyozták.
lelkéből Üdvözöltem, mint munkatársaimat,
KÜLÖNFÉLÉK.
Glósz az irodalmi téten is nagy sikerrel
most is következőket indítványozom:
Majláth püspök az O. H. G. E.-ben.
dolgozott. Tót nyelvtan a magyarul és néme1. Feliratban üdvözölje a tanító egyesü- tül több kiadá3t ért s a legjobb könyvek íözé Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök,
let gróf Apponyi Albert miniszter urat s kéije tartozik. A Hermanstüdter Zeitungnak hosszú akinek egészsége helyre állott, 1000 koronával
ideig állandó munkatársa zolt 1887-ben Imets közelebbről az Országos magyar gazdasági
nemes tervének végrehajtására.
F. Jákó akkori főgimnáziumi igazgató 25 éves egyesület alapító tagja lett.
2. Püspök Urunk őnagyméltóságát a fő- tanári jubileumára megírta Imets pályájának
— A osiksieredal ev. ref. egyház
esperes ur közvetítése mellett kérje meg a történetét, ezenkívül a főgimnázium értesítőjé- presbyteriuma közhírré teszi, hogy a leiakarom tenni, hogy annak hasznát élvezze
mindenki. De nttöró levén, méltán kérhetem
méhész társaim támogatásit
Ezen rendszerem kifejtésére megírt kaUniómat kinyomatom, azért kérem, annak előfizetési árát 5 koronát, agy egy három fiókos
mintakaptár árát, 20 koronát, hozzám Szekszárdra mielőbb beküldeni.
Ha magasnak tetszik az ár, méltóitassanak figyelembe venni, hogy én egy egész tu
dományt, mely 37 évi kutatásaimnak, tanulmányaimnak eredménye, adok a kezllkbe,
mely valósággal aranybányát tár fel méhésztAntaimnrt
A kalauzt német nyelven is kinyomatom,
ha elég előfizető jelentkezik. Ára Bzintén 5
korona.
Dömötör Léstló, méhész.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Sóhajtás egy akáclombos fáloból.
Édes, pici Bogaram Te!
Messze, messze ami hosszú vármegyénktől virágzó akácoktól illatos faluban
irom Neked e sorokat..
Neked ki most bizonyára könnybe borult
szemekkel bámulsz a sötét büszke fenyőkre,
viBsza követelve tőlük csevegő társadat, kit
azon a Bzomoroan szép májusi délutánon rengető karjára vett a prüszkölő rakatoló szörny
és elröpitett messze, messze tőled — felejteni.
. . . . Emlékszel, ugy-e emlékszel ? . . . .
Édes, klB tanuja te az én tiszta szent boldogságának, melynek egére egy nekem oly drága
kéz borította az első felhőket..
Sötétek voltak a fellegek, de nem rövid,
nyári zivatart idéztek elő.
Hossza-hosszú volt a szenvedés B csak
most hetek maltán kezd szűnni romboló, kinzó
munkája, anélkül, hogy az ég kiderüléBére valaha számíthatnék.
Édes kicsikém, emlékszel, ugy-e emlékesei mindenre ? . . .
A hideg téli estékre, melyeknek lordságát nem éreztük mi, kik a kályha szelíd barátságos, melengető finye mellett, összebojva,
remegő, suttogó hangon csevegtünk „Rólak".

Tudod-e, emlékszel-e ? . . . .
Aztán a szokatlanul enyhe áprilisi délutánokra, mikor: .együtt bejártuk zöld erdők
s mezőket.. .* flóberttel lövöldözve az apró
fenyő madárkákat, hogy aztán sirva szorítsuk
arcunkhoz vérző áldozatait vadász szenvedélyünknek.
Emlékszel a sötét büszke fenyvesre,
melynek sejtelmes titokzatos csendjét csak a
kacér rigók pajkoskodó bájos füttye zavarta
olykor-olykor meg. — Vájjon miről énekelnek ? — suttogtad te magad elé nézve...
Én átkaroltam nyakadat s füledbe leheltem a feleletet, mitől egyszerre égni kezdett
arcunk B ragyogott a siemünk.
És mindig este kerültünk haza. Óh! azok
a bűbájos, szép tavaszi alkonyok i Hát a holdvilágos esték . . a vén országút.. Óht drága
kicsi búgom eszedbe vannak-e még? Tudod,
hogyan pajkoskodtunk! ?
Kiki a nagy ,Ő"-vel messze előre haladt s mikor jó mamánk aggódó hangon kiáltotta : .gyerekek merre vagytok ?• — a helyett, hogy visszafordultunk volna, kacagva
szaladtunk tovább . . .
Emlékszel-e, bogy kérleltük kis öcsénket
ki — belefáradva a hossza Bétába — haza
kívánkozott!
Még le is térdeltünk felséges színe elé.
B aztán — lebujva a fehér ágyacs
kánkba — volt beszéd.
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Hosszú BÓbajok kíséretében vallottuk meg
egymásnak az ,Ő"-vel folytatott társalgást,
mely tulajdonképpen két Bzóból állott:
— Szeret ? Szeretem I
. . . Emlékszel ugy-e emlékszel ? . . .
H á t . . . hát a szegény diák sírjára ott
fenn a kis Somlyó tetéjén a kedves fehér kápolna mellett a sírra, melynek emlékoszlopát
mi díszítettük fel a tavasz első ibolyáival.
Akármilyen csúf idő volt, kiszaladtunk
rendbe hozni a sírt, pedig részvétnél egyéb
nem kötött ahhoz a szegény Bzendergöhöz . . .
Meg-megálltunk a suttogó fenyők között,
bámulva lelkes, mosolygó szemmel, a kék éggel ölelkező Hargitát
— Látod — suttogtam, átkarolva nyakadat — a Hargita is szerelmes lett
Eloszlott róla a csúnya szürke köd, meg
a fehér hóréteg, melyet dacos büszkeségből
vont maga és az ég köré felolvadt fagyos
szive s felnyqjtá karját a mosolygó égnek I
— Sierelmes, a Hargita is szerelmes
susogtad te elmerengve — mig Bzemedben
kigyúlt az az édes tiszta l á n g . . .
Aztán leborultunk a kőkeresztre s ugy
sirattuk azt a szegény ifjút ki mélyen lennt
alussza álmatlan álmát, elszaladva ettől a szép
csodaszép élettől I . . .
Édes, édes Bogaram te I
Beh! szívesen feküdnék most a szegény
diák helyébe, a suttogó fenyők közé, melyek-

kési választás folyó évi december hó I9-ik
napján délelőtt 10 órakor lesz Csíkszeredán,
az ev ref. imaházban. A presbyterium a lelkészválasztásra az egyház tagjait ;<eiután is
megh

' Z Í a k o v á o s Lajos U r . kőijegyső kigolyósáaa. A „Csikvármegye" legutolsó számából vesszük az alábbi hirt: Szokatlan eset
játszódott le OyergyÓBzentmiklÓBon. Nem is
tudunk példát arra, hogy megtörtént volna
valaha az, hogy egy férfira kimondja két erkölcsi testület azt az Ítéletet, mely társadalmilag, egyénileg megbélyegző, s melynek
hordereje egy egész életre kiható. Az eset
röviden a következő. Kovács Lajos gyergyóBzentmiklósi közjegyző a birtokrendezési ankéttal kapcsolatban egy .tanulmányt" irt. E
tanulmányban megrágalmazta az örménységet,
s pellengére állította azoknak történeti múltját. Ez igaztalan tanulmány érzékenyen Bértette nemcsak az örménységet, hanem a székelységet is, akikről azt irta: „hogy maholnap
lámpássel kell keresni egy becsületes székely
szekely embert* Ez, és még több becsmérelő
á|Iitás arra indította Gyergyószentmiklós társadalmát, hogy kigolyózza köréből, kebeléből, «
memorardum, tanólmány íróját November 29én a gyergyószentmiklósi .kereskedői kör"
rendküzüli választmányi gyűlést hívott egybe,
melyben egyhangúlag kimondotta, bogy Kovács Lajos nem méltó arra, hogy a „körnek*
továbbra is tagja maradjon. A gyűlés szokatlanul izzó, heves volt Az elkeseredés, a sértett
büszke önérzet lángja a legnagyobb vehemenciával csapott ki a szivekből. Az egybegyűlt
hallgatóság valóságos ostromot intézett a közgyűlési terem ajtaja ellen. A kíváncsisággal
vegyes izgatottság tetőpontján egyszerre csak
kinyílt a terem ajtaja s óriási éljenzés között
nyargalt a hir, hogy Kovács Lajos egyénisége
fölött kimondatott a halálos erkölcsi ítélet, Kovács Lajos kir. közjegyzőt kigolyózták I A kigolyózás ellen közismert okból — egyetlen egy
ember szólalt föl, kinek kapkodó, esetlen védelmét alaptalannak találta a választmányi
gyűlés. November 30-án, a „Kaszinó" is kimondotta ítéletét A .Kaszinó" választmánya
titkos szavazással 4 ellen 10 szóval a kigolyózást érvényre emelte. A gyűlés itt is szokatlanul heves, de akaratban rendkívülien erős éB
meggyőzd volt, melynek rugóját a sértések
nagysága, a hazug állitások képezték. E két
erkölcsi testületnek egyenrangú ítélete folytán,
Kovács Lajos közjegyző Gyergyószentmiklós
társadalmából minden időkre ki van dobva.
Egész életében, minden teltében, lépésében
éreznie kell, hogy embertársai mondották ki
rá ezt az ítéletet, melynél nagyobbat, megbélyegzőbbet nem ismerünk egy férfira; s melynek bélyegét soha, de BOha sem moBhatja le
magáról. Súlyos de kérlelhetetlen volt az Ítélet, de aki rászolgált erre, szánakozást nem
érdemel. — Kovács Lajos kir. közjegyző, aki
ugy látszik meghasonlott nemcsak önmagával,
hanem az egész társadalommal is, valóban megérdemelté ezt az igazságos ítéletet. Különben
megjegyezni kívánjuk, hogy' a kigolyózás alapját képező kérdéshez lapunk is hozzá fog
szólani.
— Uj posta-járat. E hó 1-től Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely közöttuj postajárat van. A postakocsi Udvarhelyről délután
a vonat érkezése után indul a vasútállomástól.
— Köszönetnyilvánítás 1 Fogadják n
leghálásabb köszönetünket mindazok a nemes
szívű emberek, a kik szíves adakozásaikkal
lehetővé tették hogy Molnár Ferencz m. kir.
posta szolga tisztességes temetésben részesülhetett. Az adakozók névsorát e lap jövő számában fogjuk közölni. A szerencsétlen család
nevében Pap Györgyné.
nek ágain a rigók dalolnak örökszép melódiákat . . . ők nem ÍBmerik bezzeg az embereket 1
A csúnya, gonosz embereket, kiknek az
Isten ilyen csodaszép világot alkotott. . .
Beh szívesen levinném oda kitáradt, megölt szivemet melynek gazdag-gazdag érzelem
világát valaki kegyetlen kezekkel dúlta fel...
Szeretném, ha itt lennél mellettem s válladra hajtva fejemet kipanaszolhatnám neked
magamat.
Hiszen „te tudod egyedül" . . .
Szeretnék elfelejteni mindent kicsi húgom.
A téli estéket a tavaszi délutánokat holdvilág szelíd fénye melletti sétákat, esküt, fogadást égnek meredő havast kedves kis kápolnát, n szegény diák sírját mindent
mindent.....
Szeretném, ha az illatos akácok kitudnák
lelkemből törülni a Bötét büszke fenyőket
Ha nem irnék neked sóvárgó vágyódással tele leveleket, hanem tiszta szivemből
énekelhetném :
Gyere hozzám akáclombos falumba
De nem lehet . . . nem lehet.
Édes kicsikém!
Itt húzzák mellettem : .Vissza nem jó,
ami elmúlt..."
Hallod ? Hallod ?
Nem birom tovább I
Csókold meg helyettem a kőkeresztet, ott
fenn, a kis Bomlyó t e t e j é n . . . .
Szomorú: „Nénikéd."
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— Birtok eladás. Sándor Árpád csász.
20 koronát: Székely Józsefné, Ványolós
kir. kamarás és huszárkapitány, engedve Ferenc, Ferencz Mihály, Hideg Lénárd, Sztán
.1 több oldaról jövő felszólításnak elhatározta, Leonta, Mihály István, Vitos Ignác, Péter Márhogy Szenttamási birtokát mely belsőségekből, ton, Berecz István, András Ferenc.
15 koronát: Ferencz János, Márton Ist
szántók, réti és erdei kaszálókból állanak ván, Szentes Gergely, Szász István, Herlász
eladja. Ez által az előnyös vételi feltételek Gábor, Antal Ferenc, Baky Károly, Ferencz
folytán lehetővé teszi azt, hogy számos olyan János, Csató Gábor.
10 koronát: Virág Mihály.
székely család, kinek a sors vagy csak kevés
III. Dicsérő oklevelet nyertek:
birtokot adott: földet szerezhessen és kereset
Tamás
altizi, Bece Antal feltizi.
forráshoz j usson. A most emiitett okból a Gondos Antal,József
Gondos Imre, Bocskor István
nagykiterjedésű belső, valamint a nagyobb ta- szentmártoui, Ferenczy István, Lázár István
got képező n. n. faluföldekben elófordáló kert, tölgyesi lakósok.
az un. tófenéki kaszáló és szántók parcellázva
A kászoni díjazáson András Lajos elnökvannak és ugy egészben, mint egyes darabok, lete alatt. Pataki Antal, Boldizsár LajoB, Baban is kaphatók. Olyan vevők részére pedig, lázs András, András Lajos, Kovács Gergely.
A szentmártoni díjazáson Bartalis Ágost
kik elegendő készpénzzel nem rendelkeznek, elnöklete alatt, Sándor Gergely, Tompos JáOICBÓ hitel kieszközlése is lehetséges birtoktáb- nos, Gondos Antal.
lázás mellett. A folyó év december hó 15-én
A karcfalvi díjazáson Rancz János elnökéB következő napján d. e. 10 órakor C«ikszent- lete alatt, Révész Gyula, KereszteB Antal,
tainás község házánál a jelenkező vevők a Bara János, Becze Imre.
A gyergyószentmiklósi díjazáson Zakariás
részletes vételi feltételeket megismerhetik és
Lukács elnöklete alatt, Imets János, Oláh Alaa szerződést megköthetik : addig is azonban jos, Benke Akos, Bíró János, Ulreich József.
venni szándékozók dr. Erös Vilmos csi'íszeredai
A tölgyesi díjazáson Veress Lajos elnökügyvédhez forduljanak, ki a kért felvilágosí- lete alatt, Ferencz István, Csató Sándor, Klíma
Rezsó és Dobribán Péter működtek közre.
tásokat meg fogja adni.
— D r á g á i a n y o m t a t v á n y . A Vidéki
Sz 2118—906.
Nyomdatulajdonosok Országos Szövetsége érki.
tesiti a közönséget, hogy deczember 1-ével
az orazágban életbelép az uj munkás-árszabály,
a mely lényegesen emeli a munkabéreket.
Ennek következtében elkerülhetetlen a nyomtatványok árának aránylagos emelése is az
Alattirt városi tanács 45 méteregéBZ országban.
mázsa fehér zabnak beszerzését árlej— A Székely-Egyesületi képes nap- tés utján óhajtván biztosítani, felhivatt á r éa é v k ö n y v 1807-re megjelent Benedek nak mindazok, kik ezen árlejtésben
Elek szerkesztésében a rendes gazdag és igen részt venni kívánnak, hogy az iránti
érdekes tartalommal. A közlemények sorát a
lefolyt és legérdekesebb eseményének a kép- zárt ajánlataikat folyó év december
viselőház feloszlatásának, az ezt követő kép- hó 16-án, d. e. 10 óráig hozzánk
viselő választásának s az uj nemzeti kormány annyival is inkább beadni szíveskedjemegalakulásának története nyitja meg, az nek, mert a későbben érkezett ajánla
összes miniszterek arcképével s ezenkívül szá- tok figyelembe nem vétetnek.
mos érdekes képpel a képviselőház feloszlatásáról, Kossnth Perencz otthonáról stb. A
A szállítandó zab mintája mellékszékely közönséget különösen fogja érdekelni lendő.
a székely kirendeitség működését ismertető
Az árlejtés határideje ugyan az nap
cikk, melyhez két kép is van, egyik a baróti
közbirtokosság mintalegelójét mutatja be, a d. e. 11 órája.
másik az Algyógyon tanuló székelyeket. A taC s í k s z e r e d a , 1906. december
nulságos és érdekes olvasmányok egész sora hó 4-én.
van még az idei naptárban, nevezetesen: elbeszélés Benedek Elektől, Gaál Mózestól, Kiss
A városi tanács:
Menyhértéi, versek Jakab Ödöntől, Nagy FeDr.
Ujfalasi
Jenő,
Árpa Lajos,
rencztől, Figyelemre méltó Kolumbán Lajos
cikke a Barczaság önvédelmi harczárói, Balló
polgármester.
jegyző.
István czikke a madéfalvi veszedelemró (az
emlékoszlop képeivel). Bemutatja a naptár,
Szász Károly, Bartha Miklós, Koós Ferencz
A csíkszeredai m. kir. főldmives
és Gálffy Ignácz arczképét, életrajzokkal. Rendkívül tartalmas a gázdasági és egészségügyi iskola igazgatósága közhírré teszi, hogy
tanácsadó. A Székely-egyesület hivatalos köz- pinzgaui szarvasmarha állományából 4
leményei B a székely cim és névtár egészítik (négy) darab számfelettes tehén és 3
ki a naptár gazdag tartalmát. Ara 60 fillér B
megrendelhető Budapesten a Frauklin társulat drb mustra borjú folyó évi deoember
kiadóhivatalában (IV. ker. Egyetem-utcza 4.i hó 8-án délután 2 órakor az isde kapható a Bzélyföldi könyvesboltokban és kola major udvarán nyilvános árverésen
általában az országos vásárokon.
fog eladatni.

Hirdetmény.

Hirdetmény.

KÖZGAZDASÁG.
Szarvasmarha díjazások.
A Csikmegyei Gazdasági Egyesület által
a földmivelésügyi minisztérium segélyezésével
megtartott novemberi szarvasmarha díjazások
szép eredménnyel folytak le. A vármegye öt
községében tartatott díjazás, melyeken Likl
Károly kerületi állattenyésztési felügyelő, Győry
Kálmán s. felügyelő, továbbá a Székelyföldi
kirendeltség részéről Kiss Ernő vettek részt.
Kászonaltizen 45 kiállító 86 drb. Szentmártonon 42 kiállító 98 drb. Karcfalván 39 ki
állító 84 drb. Gyergyószentmiklóson 96 kiállító 72 drb. Gyergyótölgyesen 29 kiállító 75 drb
s igy összesen 191 kiállító 415 darab magyar
erdelyi borjas tehenet és két éves fiszőt állított elő díjazásra, melyek közül dijaztatott 45
liorjas tehén és 24 két éves üsző. Kiosztatott
összesen 1375 korona díj és 7 darab dicsérő
oklevél.
És pedig:
I. Borjas tehenekkel nyertek:
50 koronát: Kotró János, Sándor Dávid,
Antal István, Csergő Lajos.
25 koronát: Csoboth János, Balló Ferenc,
Hajnód Sándor, Blénesi András, Szabó Lajos,
I'ál János, Darvas Lajos, Szász Sándor, Blénesi Féliksz, Sajgó István.
20 koronát: Máté András, György Tamás, Almási Péter, Berecz Sándor, Dakó Gábor, András G. József, Kfimény Gyula, Péter
István, Angi József, Csitiriga Demeter, Csűrös
Lajos, Kovács Miklós, Kovács András, Blénesi
Mihály, Fülöp Gábor.
10 koronát: Zsidó Péter, Győrffy János,
iSándor János, Oláh Lajos, Kozsokár István.
Sánta Ignác, Gylijtó Ágoston, Szekeres Péter,
Blénesi Bertalan, András G. Ignác, Kovács
Balázs. Pál János, Blénesi Dénes, Pataki Imre,
Uors István, Bálint József.

II. Két éves üszőkkel dijat nyertek:

30 koronát: Bodó Antal, Fazakas Lajos,
Antal Istváu, László István.

L A P O K

.

gyalás utján kívánom biztosítani, azért
felhívom nzokat, kik ezeket együttesen,
vagy azok valamelyikét külön külön olnyerni óhajtják, ajánlatukat hozzám
írásban december h ó 24-éig, 24-én
pedig szóval jelentsék be.
A vármegye hivatalos lapja megjelenik hetenkint egyszer egy iv tartalommal körül belül 200 példányban.
A szállítandó vármegyei nyomtatványok értéke körül-belül 2100 koroua.
A szállítandó irodai szerek értéke
évenkiut körül-belül 1600 korona.
A szükséges könyvkötési munkálatok értéke évenkint 200 korona.
Az Írásbeli ajáulatok akár nyíltan,
akár zárva elfogadtatnak. Szóbeli ajánlatok j k v r e vételnek, azoubau az árak
minden szükségletre külön-külön teendők meg. A legelőnyösebb ajánlattevővel fog az írásbeli szeiződés megköttetni.
Csíkszeredában, 1906. november
bó 30 án.
1-2

Fejér Sándor
alispán

Hirdetmény.
Sándor Árpád szenttamási lakós
birtoka u. m.: belsők, szántók, réti és
erdei kaszálók szabadkézből eladók. A
belsők, a faluföldek, valamint az u. n.
tófenéki kaszáló és szántók és u marosbükki erdei kaszálók parcellázva vannak
és ugy egészben, mint egyes darabok
is megvehetők.
Kiadás csak készpénz fizetés mellett történik, a vétel megkönnyítése céljából azonban olcsó kölcsön is eszközölhető ki betáblázás mellett.
Venni szándékozók
forduljanak
dr. Erős Vilmos ügyvédhez Csíkszeredában, ki a többi feltételeket közli.

.

Sz. 8323—1006. ai.

Hirdetmény.
A vármegye házánál, valamint a
gyergyói járás főszolgabírójánál szükséges u j bútorok, valamint bútor javítások
jegyzékét nevezetesen:
1. Szalon szőnyeg nyírott 6 — 3 méter, 2 drb, 2. Szalon asztal 1 drb, 3.
Bór díván 1 drb; 4. hozzá 4 foutel 4 drb,
5. Álló ruha fogas 6 drb, 6. Törülköző
24 drb, 7. Irodai kemény szék 24 drb,
8. Mosdótál zománcozott pléhből 12 drb,
9. Vizes kancsó zománeozott 12 drb,
10. Kiadványozáshoz 3 méter hosszú,
1 méter széles festett kemény egyszerű
asztal, 1 drb, 11. Régi bór díványok
kijavítása egészen újra dolgozva erős
bőr vászonnal 6 drb, 12. Uj bór foutel
erős bőr vászonnal 10 drb, 13. 4 drb
iró asztal 180 m. hosszú, 90 cm. széles,
5 fiókkal festve, felsőlapja kemény fából 4 drb, 14. 2 drb ugyanolyan nagy
3 fiókkal egészen puhafa festve 2 drb,
15. Három méter hosszú, 1 méter széles
zöld posztó 1 drb, 16. 1 drb keményfa
5 fióku íróasztal kijavítása 1 drb, 17.
Hieginiku köpő csésze 40 drb, 18. Egy
drb nagy szekrény 30 fiókkal festve
puha fából 1 drb, 19. Puhafa asztalok
újra festése és javítása 10 drb. 20. Iratszekrények újra festése és javítása 10
drb, 21. Mosdó szekrények újra festése
és javítása.
A gyergyószentmiklósi főszolgabíró
hivatal r é s z é r e : 22. 2 drb 6 fiókos asztal, mint a 13. f. számnál 2 drb, 23. Egy
drb kiadói asztal, mint a 10. f. számnál
1 drb, 24. 1 drb közönséges iró asztal
tetőzeten 10 fiókkal, alant egy fiókkal,
2 méter hosszú, 1 méter széles, azzal
teszem közhírré, hogy a részletesebb
adatok nálam a hivatal helyiségbe hivatalos órák alatt megtekinthetők.
írásbeli vagy szóbeli ajánlatokat

folyó évi december hó 24-ig el-

fogadok.
Megjegyzem, hogy a gyergyói főlenjenek Csikszenttamás község házánál szolgabírónál szükséges bútorokon, vais, ahol és amikor is a netáni alkudo- lamint a csak szatler munkákra külön
zások folytathatók és a szerződések meg- ajánlat is tehető.
Az egyéb beszerzés és javítás csak
köthetők lesznek.
egy ajánlatba lesz elfogadható.
1-2
Csíkszereda, 1906. november hó 26.
Sz. 1613—1906. kj.
Fejér Sándor,

December hó 15-én és következő napjain d. e- 10 órakor je-

Hirdetmény.

1 —S

alispán.

Árverési hirdetmény.

Közhírré tesszük, hogy a CsikborCsikszentgyörgy község közbirtozsova községben felfogva levő egy drb kossága közhírré teszi, hogy a tulajdoegy és '/a éves tinó a község házánál nát képező Csikszentgyörgy I-sö határnyilt szóbeli árverésen, készpénz fizetés részben fekvő, .Benesd" erdőrészben
Am igugatéa&g. mellett1906. évi december hó 15-én a részbeni kihasználás után visszamaradt
délután 2 órakor el fog adatni.
fatömegnek és pedig 1006 drb fenyőSz. 1 6 5 3 - 1 9 0 6 . ki.
Csikborzsova, 1906. november 25. haszonfának és 478 drb földön fekvő
vastagabb méretű rönkőnek és a terüKelemen György, Kovács Simon, leten levő bükk tűzifának eladására vojegyző.
kbiró.
natkozólag 1906. évi december hó
Lemondás folytán Üresedésbe jövő
18 (tizennyolcadikán) d. e. 9 óraés választás utján betöltendő városi Il ik Szám 6694 - 9 0 6 .
k o r Csikszentgyörgy község házánál
tanácsosi állásra ezennel pályázatot hirzárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyildetek. A Il ik tanácsosi állásra megÁrverési
hirdetmény
és
feltételek
vános szóbeli versenytárgyalás fog tarválasztott egyúttal a városi közpénztári
tatni.
és adópénztári ellenőri, valamint a vákivonata.
rosi közgyámi teendőket is végezni köKikiáltási ár 5955 korona 50 fillér,
teles leend.
A csikszentmártoni kir. járásbíró- azaz ötezer kilenczszázötveoöt korona
A tanácsosi, ellenőri és kozgyámi ság, mint telekkönyvi hatóság Sándor 50 fillér.
Bánatpénz a kikiáltási á r 10°/.-a
teendőkért az évi díjazás 800 koronát Gergelynek Solnay Sándor elleni végretesz ki, mely havi egyenlő részletekben hájtásos ügyében végrehajtató kérésére (600 korona.)
A fenti összegű bánatpénzzel vagy
fog a megválasztottnak az eskütétel nap a végrehajtási árverést 6594 korona
36 fillér tőke és járulékai erejéig a megfelelő értékű óvadékképes értékjától számítva fizettetni.
Felhívom tehát mindazokat,[kik ez csíkszeredai kir. törvényszék a esik papír és „Ajánlat" felírással ellátót zárt
állást elnyerni óhajtják, hogy felszerelt szentmártoni kir. járásbíróság területén írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megpályázati kérésöket hozzám folyó évi lévő, a Kászonjakabfalva község határán kezdéséig alattirt közbirtokossági elnökdeoember hó 15-ig annál is inkább fekvő, a kászonjakabfalvi 2244. sztjkvben höz Csikszentgyörgyre, illetőleg az árbeadni szíveskedjenek, mert a későbben 350 hrsz. ingatlanra 882 koronában verést vezető elnökhöz nyújtandók be.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott
érkezetteket
figyelembe
venni nem ezennel megállapított kikiáltási árban
elrendeli.
ajánlatban a felajánlott vételár számfogom.
1. Az árverésre határnapul 1 9 0 7 . jegyekkel és betűkkel kiírandó, továbbá
Csíkszereda, 1906. november 27-én.
évi február hó 21-ik napjának, határozottan kijelentendő, hogy ajánlatDr. ÜJfalusi Jenő, d. e. 9 óráját Kászonjakabfalva község tevő az árverési és szerződési feltéte1—2
polgármester.
leket ismeri és azokat magára nézve
házához kitűzi.
2. Árverezni szándékozók tartoznak feltétlenül kötelezőknek elfogadja.
Szám 7677-906. ai.
UtóeJAnlatok nem fogadtatnak el.
minden egyes ingatlan kikiáltási árának
Az árverési és szerződési feltételek
10'/o-át
mint
bánatpénzt
készpénzben
Hirdetmény.
vagy óvadékképes értékpapírban a ki a csikszentgyörgyi jegyzői irodában a
A vármegye hivatalos lapjának kiadó- küldött kezéhez letenni.
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
jával, valamint a vármegye részére szükCsikszentgyörgy, 1906. évi november
Csikszentmárton, 1906. évi novem
séges irodai szerek szállítójával kötött ber hó 21-én.
hó 26-án.
szerződés 1907. évben lejárván, azok
Gözsy Péter,
Puskás Lajos, Basa Dénes,
szállítását további 3 évre versenytárkir. albiró.
birt. elnök.
1-2
jegyií.

Pályázati hirdetmény.
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Deember 5.

. sám.

L A P O K
A legjobb kézfinomító!

MEGÉRKEZTEK
az 1907. évre szóló

A Honey Jelly ára 70 fíll.
Amerikai Poroellánk enőcs ára 5 K.
púder n it m
kaphatók
Fekete Vilmos
8 - 0

illatszertárában Cilkaseredü.

NAPTÁRAK

Több

és dus választékban kaphatók

ELADÓ.

-

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal.
KBhögéa, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a

SZYOBODA JÓZSEF

Réthy-fele pemetefű cukorkánál

könyv- éspapirkereskedésében

kcarrketcaatl»

Vásárlásnál azonban vlgyâz2unk
te határozottan RÉTHY félét kiijOnk, mivel
sok haaiontalan utánzata van.
3—0
1 d o b o z 6 0 fillér.

Csíkszeredában, Apafi-utca.

Csak Réthy-félét fogadjunk el!
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kiadóhivatala.

H i r d e t é s e k j u t á n y o s áron felvétetnek.

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
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Tartalmdz egy liter ráDei az országos m kir. kémiai intézet es íesykisérleti állomás elemzése szerint:
(Hl'i^i grammot

kénsavas káliumból

Clilor nátriumból
Ketti'J szénsavas nutriumliól
K.-tteil szénsavas incs/.liul
Kftt-'J ^zí'iisuvns vasúlucsliul
Timíüldhöl
Kovusavliöl
•IÓJIK',1
•S/iliiril alkotó rús/ük uss/c^tí
S/.aliatl szénsav turl&hna
Fiíjsulya l"i* C-nil

OOi'ftl
II Hl H

I) (Khki

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszközlöm.
Helyek ntán vagyok a n. é. közönség kész szolgája

(I071K)
nyomokat.
4 (117.") ^rainin
l'7s:t4

= ZIMMERMANN ADOLF. =

t'IHH

44-52
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Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés Összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és fitldes sókban való gazdagságánál fogva kiváló ió batásn a légzö, emésztő és bngyelválasztó utak és szervek, mindennemű barntos liántslmai ellen.
Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható birmiléle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint Tellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt bató anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége lolytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
K a p h a t ó a „Szeut László forrás" vize kezelőségénól:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kásionujfalu; vasúti állomás: Cslktusnád és Kézdivásárhely.

Számtalan első iijakkal ésfeakleíelekkel titMelve.

KALMÁR ÉS ENOEL

Vasúti építkezési ea élelmezési
reaavény-tánaaág

MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (s..2ii)
BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRŰT 18.

f. évi d e c e m b e r 14-én d. e. 10 ó r a k o r

Aji'uiljii upv cséplőgép, mint malomüserare
lepepys/crüÍih benzinmotorjait, bensmlokomoblIjaít, valamint srivógásmotorjait, melyek V.
Lipót körút 18. bármikor üzemben megtekinthetők.

Ü J . É S T tart,

=

' Epeiliil létező ojtaáí!

éplésért
L/<-n motorok egyeuletcs járiisuak ÓH bámulatos
ogvs/crü s/orkv/ctük lolytáu bármely Icgjáratlanahb etnber állal is azounul L'iinnyen kezelhetők.

Árjegyzék iogyen ! Olcsó áruk részletfizetésre

=

üzeme megkezdődött és az igen tisztelt szesiváeárló közönség

rT

2" 1760
H;:.17
0-04ÜI1

CSIKZSÖGÖDI

ZESZGYAR

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógyvíz.
Clilor kulilltiiból

szeszfogyasztó közönsége becses tudomására van szerencsém
homi, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett

a Kossuth-sziMlodában

melyre a t. részvényes tagok meghívatnak.
Egyidejűleg a felszámoló-bizottság
tagjai 1 4 - é n és 1 6 - é n működésüket
megkezdik és a gyűlés határozatához képest a kifizetést eszközlik.
Bósavónyeaek kéretnek igasoló aselvónyelket magukkal taoml, anélkül fiietéaek nem
•aiköiöltetnek.

A felszámoló-bizottság^/

Agrár Takarékpénztár r. t.
csíkszeredai fiókintézete.

í

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódóleg félévi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló részletfizetések
ellenében 10-tól 65 évig terjedő időre 4V,°/o alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a
leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb
kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 4°/o-kal kamatoztat és
azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.

a

Uj persely-betét rendszer.

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadható biztosítékra
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával,
u. m. : vásárol és elad a legméltányosabb áron

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első
részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvénybeváltás. Osztálysorsjegyek főelárusitó helye.
Utalványok és hitellevelek a bel- és külföldre.
Elvállal tőzsdei megbizásokat és átutalásokat bármely
piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb
„Trieszti általános biztositó társaságot" és eszközöl tüz-,
üveg-, jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat.
9. 26
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Hosszurovo Cement Ftdéleserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható

10-0
Iroda: Kapu-utca

A BRASSÓI P O R T L A N D CEMENT GYÁRNÁL.

15.

Iroda:
Nyomatott Savnboda Jósef könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906.

Kapa-utca

15.

