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POLITIKAI.
KÖZGAZDASAGI
ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.

Elvek.
Alkotmányos életünk a közel jövőben lontos események előtt Ali.
»
Amire az alkotmányos korszak óla
gondolni ÍR alig leheteK, bekövetkezett:
a fllggetlenségi-párt az országgyűlésen
relatív többséget nyert.

fejlődésben látta, vagy azoknak, kik ti
magyar nemzeti akarat kifejezését választásokban elég erősnek tartják
arra,
hogy olyan eredményeket érjen el, a
milyeneket évszázadokon keresztül még
erős harezok Arán sem sikerült elérnie.
A magyar nemzet történetében leszűrődött igazság, hogy mindent egy pil
lanat alatt szerelne fölépíteni.
Vagy-vagy a jelszava.
Mig a ktlllöldi államok a békés állapotot arra használják lel, hogy lépésről-lépésre haladjanak előre, liogy amit
megnyertek, azl örökre meg is tarthassák,
addig mi nz arany középutat ritkán választjuk, hanem egyszerre szeretnénk mindent elérni.
Pedig rendeltetésünk igazán n progresszív haladásra utasít.

Ez az eredmény ntég a legutóbbi időben is illúziónak tllnt fel mindenki előtt ;
nem azért, mintha minden jóra vnló
magyar politikus törekvésének czéljn más
volun, mint az I H48-iki állam jogi viszony
helyreállítása, hanem főleg amiatt, mell
nem előzték meg olyan változások, nem
benn az országban, sem a kUlső viszonyokban, melyek a szabadelvű 67-es politikának az eldobását, a 48-as elveknek
olyan propagálását, inint amilyent a
szélső ellenzék a múltban zászlójára tűAddig, amig ide benn a nemzet teszött, s amely annak egyenes megvalósí- tén élősködő, életerejének jó nagy részét
tására törekedett, indokolttá tehetné.
felemésztő filttyuhiijtásokat el netn lávoEgy dologban a nemzet közvéle litottuk, alig gondolhatunk arra, hogy a
•lénye kétségtelen módon megnyilatko- terebélyes nagy Iává izmosodjék ez a
zott, s ez előtt nioat már azoknak is, kik nemzet, hogy történelmi trndicziói megazelőtt az ellenkező nézetet vallották, valósításához fogjon, Európa keletén egy
meg kell hajolniok, hogy a nemzet szi- magában, szövetségtárs nélkül imponáló,
gorúan ragaszkodik az alkotmánynak ponderáló nagy hatalom legyen.
még nein garantiális természetII intézkeA törik-szakad politika kedvelői gyakdéseihez is.
ran emlegetik a nemzeti királyság eszEz a ragaszkodás oly szilárd, hogy méjével kapcsolatosan N a g y Lajos és
azt még az esetleg bekövetkező vissza- M á t y á s fényes birodalmát.
élés sem ingathatta meg.
Távol áll tőlünk a nemzeti királyMajd elválik a jövőben, s talált a ság eszméjének kisebbítése, sőt i r rí sen
legközelebbi napok ujabb bő tapasztalat- hangsúlyozni kívánjuk, hogy ilüntő fontal fognak gazdagítani, hogy kinek volt tossága és eredményében dicső dolog
igaza. Tisza István grófnak-e, ki a nem- volna ugy az uralkodó családra, mint
zeti erősödés eszközét egyedlll a békés nemzetünkre nézve, ha a súlypont Auszt-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA.
•

nőkérdéshes.

Korunk nem melegigya az idealizmusnak.
A* ó éi középkor, sót az uj kor kezdete
is bőven szolgáltatta az anyagot az éneketeknek
• a hegedősöknek, manapság a* írók többé nem
hősi vitézségről. önfeláldozó szerelemről, baráti
saeretetról zengenek, banein azok az eszmék
termékenyítik meg agyvelóiket, amelyek a ke>
nyérért való küzdelmet uralják.
Nézzünk ciak körül, a természet as épségei*
vei az érdekesség körüli harciban versenyre kelnek a természettudományok osodás alkotásai, a
harcai játékok helyét a verseny helyek foglalták
el, fenyes szónoklatok helyett a társalgás nyelve
lett honossá ; a szépirodalmi műfajok első helyére
a .kroki - kerül, az embereknek ninos idejük a
mulatságra, dolgoznak lázasan, sietve, egy czél,
egy erzme lebeg mindenik előtt: a megélhetés.
Kz a verseny a nőt is átalakította.
Leszállott abból a magaslatból, ahova a
kösépkor helyezte, as élet közönséges muukásai
közé, rendeltetését többé kizárólag nem ott ke
reai, hova a természet utalta, hanem immár a
férfiúnak mindenben versenytársa aker lenni.
Kilépett az ő igazi otthonából: a családból a társadalom nagy küzdó terére, kiveszőben
a caaládi tűzhely kultusza, s ott leljük a szószéken, a műtőteremben, aa iróasatal mellett és
a katedrán, egy saóval mindenütt, ahol a munka,
aa esaköa és a megélhetés a czél.
És a sooiális mozgalmak közölt ott találjuk
» feminizmust, mint aioely jövőben ssiotéo meg
oldásra vár.
Vajjoo mi fogja kibogozni a nókérdöd gordiusi csomóját ?

riából Magyarországra helyeztetnék át,
Az ujabb korban mindenütt azt tavagy is egyszertlhbeu szólva, ha az ural- pasztalhatjuk, liogy az uralkodók a nemkodó világhatalmi törekvéseiben a támasztó zeti ideálok, törekvések, érzések szárnyain
pontot Magyarország képezné.
enielkediii-k a hatalom felé.
A hadsereg szuronyainál erősebbek
De ne feledjük akkor azt se. hogy
ennek elérését csupán a békés Icjlőilés a nemzeti vágyak, hol a hadsereg nem
ezen épül fel, ott hiányozni log az a lényesorán remélhetjük
ftrzelini dolgokat erőltetni nem le- ges tényező, aminek hiánya a múltban
hel ; megkövesedett évszázados felfogás is ige i sokszor Volt az osztrák ármádia
hiábavalóságát netn a perczek érlelik vereségének oka, a nemzeti ideálokért,
meg, hinteni az esi-m'-nvi-kben rej'ő ta- lángoló lelkesedés.
Látni való tehát, liogy az uralkodó
pasztalat
Történelmi példákkal lehet illuszt- háznak a nemzetiessé való tétele nem érrálni, hogy az uralkodó i-snládok mily liető el vagylagos politikával ; ez legfelgörcsösen ragaszkodnak
politikájukhoz jebb csak arra lesz jó, hogy őt a nemzet
még akkor is, mikor a viszonyok változ- iránt elidegenitsük.
De még ezzel sem értük el teljesen
tával az már aiiaclirouisuiussá vált.
(-zulunkat.
Ausztriában kitartó, mert erős neinA XV. század nem ismerte azokat 11
zeli érzületre, történelmi jogokra támasznagy
faji törekvéseket, melyek korunkkodó nz a törekvés, mely a (e.i--rativ álban
a
pánszlávizmus w spangermanizinu*
lamformám törekszik.
kifejezésekben megnyilatkoznak. Akkor
Ezt az érzést mindaddig vissza lemás eszmék loglalkoztatták a népeket, s
hetett lojtani, ninig a cenlralisztiktis tii
honunk nemzetiségei a rendiség kapcsairekvésekliek megvalósítására a minden
hall feloldódlak ; ina azonban e haza hakori uralkodók a német hegemóniában
tárain belUl is igen tekintélyes számú
elégséges hatalommal reudelkeztc-k ; de a
ellenséggel találkozunk, s csak ha ezekmult század derekán nz osztrák Iájuknak
kel végleg leszámoltunk, s nemzeti konegységbe szorítása már csupán Magyarsnlidácziónk munkáját teljesen befejeztük,
ország segítségével sikerült, s minél jolihan
iiiiliillintiink a Gondviselés rendelte hivafog mutatkozni Ausztriában a külön egyedet
tásunk leié.
alkotó, nem/eti érzésüket melegen ápoló
népek divergentiája. annál inkább rá lesz
-= A politikai hétről. A magyar poliutalva az uralkodó hü magyarjai tánu tikai élet utóbbi időben a válságok valóságos
sorozata. Hosszú idő óta nélkülözi ai ország a
gatására.
Nekünk e liiiténelini folyamatot csu- zavartalan fejlődés föltételeit, mintha ez a nemzőt üriikös harezokra volna kárhoztatva. És ha
pán fel kell használnunk nemzeti eti'ísii
o szomorú állapotokért legalább megkapnák a
désünkre, az uralkodó családunk meg a neinzeli erősödésnek megfelelő aet|iiivalenBél! De
nemzet eszményeihez való közeledésére. erre olyan kevés a kilátás. — A választások

A nőmozgalom tehát nem képezi a társaA nőcmsnczipáczió vezérei nem lehetnek ludoui, hogy véletlen i' tapasztalatom, de szent
dalomnak állandó jellegű kérdését, hanem csak
hivatva a feleletre. Ók a kérdésben A legel fo igaz. hogy könnyíi muuyarázalát »dni.
gultabbak ; s nem számolnsk a nőj hivat a* ma
Nálunk meg éppeiiséuuel szúk korlatok olyan a•/., mint ha a folyót medréből idegen
gasztosságával, ha czélul az összes társadalmi köyül> morog ez a törekvés. Alig hallani valiimii anyagok kiszorítják ; amig magának ismét ren*
és politikai jogok kimását tűzik ki.
róla; szépjeink. lia tudnak is róla. ennél többől des medret ás.
A nóinozgaloui az állal ueui fog megoldási
A társadalmi életet Rxiiitimy, mint a ter- nem teszuek éidekéber: S minél jobban távolo
mészetét bizonyos törvény szerűségek uralják dnnk HZ élet t'rüleies árjaitól, n napynbb váro- nyerni, tnint apostolai tévesen hiszik, ba a nőilyen as ok és okozat tői vénye; a tévednek soktól a nyugodtabb \idéki élet felé. annál nek az összes jogokat biztosítjuk, hogy őt minkik a feminizmusban okot találnak; netn ok, hidegebbek a nők e mozgblom iránt, de annál den munkában részesítjük ; hanem vissza kell
vezetui ót a családhoz, jubbau inoudva azoknak
hanem okozat az, melynek meg VRII a maga oka, melegebb a családi élet.
A nőkérdés tényleg létezik korunkban ; de
S valóban, hu valaha a nó a férfiúval ineg is, kik edilig a családi boldogságban való részeamilyen bizonyos az, éppen olyan iga/sás HZ ÍR, os'tja a küzdőteret, s a megélhetésért vsló ver- sedéstől meg voltak fosztva, megadjuk a módot
hogy a múltban egyáltalán nem volt meg. Vagy sengésben vele eityformin részt vesz, akkor ez lényüknek érvényesüléséhez.
A durva munkában csupán fényes tulajdonki hallott akár a mult azázadban is em'l? Ez •*niberi>éit egy nagy kincstói lesz megfosztva:
ságai fognak vesziteoi ; a küzdelem letörli lel*
korú tik speciálitáMi.
a családi tűzhely melegétől.
kéról a költészet porát; nem hagy helyébe csak
Ha tehát a nőknek annyi ezer éven keGondoljunk csak rá a falanszter korszakra. ridegsége t.
resztül nem jutott eszükbe sorsuk ellen küzdeni, Nem kisebb elmék, mint Madachés űüthe. egyérA családi élettől elszakadt u<\ kivétel csuakkor nem is lehet azt mondani, liogy a nők teltniileg az élet szépségeit, a boldogságot féltik
pán ; hiszen emlékezhetünk a közclmoltban valaes időn kérésziül helyzetükkel nem Se.lek volna :i csnhidi élet k'i telekinek a szél lépésétől, de melyik nagy német eg> etemen a női hallgatók
megelégedve, hogy nemes tulajdonaik érvényesí- ugyanakkor a szeretet ogyediilí mentőiül a nőt ellen val» állásfoglalására a tanári kainak, mely
tésére az eddigi társadalmi helyzetükben elég állítják oda.
sérelmeit a tapasztalaiból merítette ; s as u. o.
tág teret nem kaptak volua.
Szcreuc^ére nincs ettől ok félniiuk.
felvilágosodottság áldozataiul a nőiesség tiszteA nőt összes testi é* lelki tulajdonságai a letre érdemes varázsát jelölte meg.
Hogy tehát korunkban mégis megmozdulnak éa maguknak az eddiginél nagyobb nevelési családi életre utalják.
Különben is az élet már bő adattal aserelt
Kz az egyedüli lé', hol egyénisége nem fel, amiből igen köunyeu meg lehet állapitaui,
kört követelnek, annak oka kell. hogy legyen.
Ezt az okot éu abban a tényben találom, szenved csorbát, ahol különleges li.ijlamaiu<ik, mire vezet, ha a nőt minden férfias foglalkozáshogy a társadalom nem adja meg igen sok neinen érzelmeinek bó tárgyat talál.
ban részesítjük. A busmann nó tulajdonképpen
Amig nó lesi a világon, addig a szerelem a család feuntartójH. Ó végzi a hái körül föluónek aat u működési kört, inely különleges tulajdonainak a legjobbau megfelelt, t.
a csa- é* szeretet sem fog kiveszui a föld ró lT sót a merülő összes munkát, a férfinak csak egyetlen
mindinkább ridegeló korban, aa anyagiasság vég hivatása vao : a harcz.
ládi életet.
És ezek a nők a legnagyobb rabszolgák.
E lekiutetben alt hiszem, legjobb bizonyí- teleniil szomorú sivatagjáu ez fogja képezni azt
Dőzsölő férjeik feltétlenül
parancsolnak
ték mellettem, hogy a nő mozgalom tnég szüld azţoâzint, hova az emberiség üdülni jár.
Ha ó ettől a hivatásától eltér, s a politikai nekik, a kényelmeiket az ók keserves kínlódásuk
honában ia igeti aziikkörü, nem öleli fel a nőknek nagyobb oaztályát. Sőt valójábau ugy áll a és társsdalmi küzdelem terére téved, akkor va- árán szersik meg.
As a pénz, az a vagyon, amelyet a nó a saját
dolog, hogy a iióetnauczipáczió leglármásabb lójában aa erkölcsi és termésaeti világrend elapostolai aa aggleáoyok, kik egyúttal a férfinem lenére tesaen, amely éppen emiatt nem lőhet énjéuek a feláldozásával szeresne, a legkülönbféle
utakon és módokon a férfi zsebébe vándorolna
iráut való ellenszenvvel is el vannak telve. Nem állaodó.
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— Aa Bmke 1S04. doosemberl műeredmóoyit • B*pl Ispokból tlmillik már /«me- állani fog, kogy megörökíts» gyermekeiok országban széltébea-bosszábaa énekelnek. A ezim- ködése megyénkben. Ez a tekintélyes és
szerepet
Molnár
Eszti
teljes
preczisitással
tílelőtt
is
a
aagy
irá
szellemét,
éa
bogy
bűszkerik. A saakadulvüpirt asgyou megfoeyatkoav* ketötte ba János vitéz személyében. Bsgót sikerült hazafias közművelődési egynsSlet a mait év
rüli vissss, a máig ismeretes választások ered ségétl szolgáljon ez ia nemzetünknek, mint
alakításban
Kiss mutatta be ; a ISbbi szereplők, deczember havában vármegyénkben a kővetkező
ménye «serial relative sincs löbbaégben. A rela annyi más alkotás, amelyet a maga (orrá és eltekintve a kar gyengeségétől, igen jók voltak. módon járult hozzá a művelődés elmozdításátiv többség a fiiggetl«naégi-párié. A pártok síi subád bazsszeretelével minden biztatás vagy
KeJdi-n „Ingyenélők- került bemutatásra. hoz.' I. Folyósította a esikgyimesbűkk-rakotlyási
óiban beillőit válloaáa aj helyzeteket teremt kényszer nélkül tudott létrehozni.
Emke tanítónak 1905. jauuir—mirczíus havi
A
töbhek
elhatározásából
kibocsátott
fölMagoknak a pártoknak magatartása is előre látjárandóságait; S. kiutalta a fiók választmányi
hatólag nagy váltoaásukon fog keresztül menni. A hívás íme a kővetkező:
elnök kezéhez Csikverebes község iskolatelfüggetleuaégi-pirl elnöke Kossuth Ferenca többször
Nemzeti emléket Jókainak!
kének bekerítésére megszavazott 400 koronát;
A „Calkl Lapok" ujabb táviratai.
kijelentette, hogy pártja kormány képes. Ami auuak
A magyar nem/niől síremléket és szobvégre 3. a gyergyóbékási áll. iskola ügyében
Budapest,
febr.
7.
d.
ll.
2
óra
90
perez.
eddigi merev elteivel sehogy sem áll összhangban rot kérünk Jókainak.
a kilátásba helyezett 1500 kor. kiutaltatik.
Csíkszereda,
lebr.
7.
d.
ll.
2
óra
oö
perez.
Biasen tudjuk, bogy s függetlenségi-párt eddig
Egyébként az egyesOM mait év deczemberi
Jóksi pályás nemzetink szellemi életé,
a dslegieaiókba asm ment be. Már pedig elkép- nek legnagyobb emlékei közzé tartozik.
Ooluchowssky külügyminiszter forgalma 64144 kor. 97 üli, összes vagyona
zelhetetlen. bogy as Asaitriival való közösség
távozása.
pedig 1904. deczember 31 éa 2.968.S94 kor.
E nemzet lelkét félszázadnál hosszabb
most egyazeiro asgasönjók, Slia sióval »
ideig tartotta egybeloglalva a művészet varáBécsi távirat szerint Oolnchowszky 18 Ali. volt
gelleoaégi-párt ia kénytelen volna habár átme- zsábsu éa a hazaszeretet lelkesedésében. Egyek
kU'lljryminiszter
elhagyni
szándékozik
— A gimnáBium áthelyezésének
netként elveiből engedni. Termész-teaen első- voltak benne és általa kicsinyek és nsgyok
helyét. Utrtdjánl Arenthal báró pétervári kérdése. Ha csak a politikai viszoiiyokbas
rendű kérdés, vsjjuu sí uralkodó mit sarl szá/.ezerek és százez>-rek, mindnyájan, kiknek
osztrák-magyar nagykövet van kisze- beállolt ujabb fordulat akadályául nem szolgál
mindehhez. Annyi aionban kétségtelen. Iiogy a kedves • magyar szó és draga a magysr érzés.
a kérdés megoldásának, a csikFomlvói főgimmelve.
függelleuségi-párt támogatása uélkiiJ, vagy legAz irodalmi emlék, melyet lángelméje sl
uásiuouak 8zeredália rsld áthelyezése komoly
al ihl> akarata ellen kormány alkotmányos m"don
Andr&ssy
gr.
akcziója.
kotott, miiiilnjájnuk gyönyörűsége, ereje és dicsetörekvése tárgyát képezi sz illetékes tényezőknem losa képes exislálni. A mi eililtg történi,
Andrássy tegnap a filggetlcngé^i nek. Erre vall a vallás- és közoktatási miniszkedése. Nemzeti élei ütik körében művészi, erabból ui ég semmi bizonyosat nem lehet tudni.
kölcsi éa hazafiúi lejlti(lésünknek egyik leggaz- párt vezetőségével késő estiff tanácskozott. ternek még a választások előtt, vagyis január
Tisza kormánya bendis leiiiiiiidasát s a liruh
dagabb forrása; hittáraiukou I al a magyar A tárgyalásról semmi Itirt nem adtak. 24-151 kell azon rendelkezése, melyben tudatja,
Andriaayt bisla meg, hogy a pártok veaetóivei
nemzetnek messze ragyogó ilis<i.tljele.
Valamennyien becsületszóra titoktartást bogy mielölt » oiksomlyói rám. katli. fögimtárgyalásokba bocsátkozzék. — Andrássy meg is
Nemzeti kötelességünknek érezzük, hogy fogadtak.
náztuiooak Szeredális való áthelyezése, valakeidetts akciiójái, melynek sik«-re elé hatalmit»
nagy pályájánsk emlékét hozzá és magunkhoz
mint az intézet állandó évi segélyére vonatkozó
akadályok merednek. — A asabudelvüpárt váia
A szövetkezett ellenzék érte* szerződés ügyében érdemlegrsen dönthetne,
m*lió műalkotásokkal is megörökítsük. Ha vakozó állásponton van; mint mindenik párt egyálkezlete.
lakit, ugy ót bizonyára inegilli-ii a tisztesség,
szükségesnek tartolts az illeni viszonyoknak a
talában. A politikát most n vezérek esit áljuk. A
hogy a nemzeti bála rak|»ti köveket piheni
A azüvelkezett ellenzék ma délelőtt helyszínén való tanalminyozását a miad as
válság megoldását senki sem tartja küsnöhöti
h--lye lölé s állítsa érozalak|ál a jövő nemze értekezletet tarlóit. — Az értekezleten erdélyi róm. kalli. státus, mind Csikvármegyélevőnek; a igy az országgyűlés megiitilásst is
lékek szi-me elé.
Kossuth elndkölt, ki beszédében kiemelte, vel, valamint a Szereda várossal való érintvalószínűleg el fogják napolni ai uj kormány
E kiiti-lességlinknek mély és komoly érze- hogy most elkövetkezett az ellenzékre is kezés (elvételét. E végből Kuticz El»k kolozsmegalakulásáig. Addig azoiibau ínég sok s
tében II-in zaVAi hut meg semmi berniünket. Csak az alkotások i d e j e ; de kiemelte azt is, vári tankéi űleti főigazgatót miniszteri biztosi
teendő a hs uralkodónk alkoimátiyoe éizűlete
sz az iga/i emölcsi érzés, mely mitiden viazo hogy az ellenzéken senki sem gondol minőségben kiküldötte szzal a meghagyással,
oein nyujtsns garancaiát, elég ok volna, hog> a
bogy külön meghatározandó napon a helyszínére
jiivót süléi szintien liasuk. Reméljük azonban, uynk kö/ölt tisztán képes felismerni és híven arra, hogy programnija most egy csaszálljon ki a ott tárgyaljon a vármegye közönköveim
a
kötelesség
szavát.
Amily
bizonyosak
pásra
teljesül.
—
Apponyi,
Zichy
Aladár
hogy as illetékoa tényeiők megfogják
találni
sége, Csíkszereda város és a róm. kath. slátna
sat a módot, melyen sz uraság szekerét n tart ós vagyuuk abhan, lingy e felbivásnokkal a nem- és Hock felszólalásai után a szövetkezett
küldötteivel és Szeredába való megérkezés*
halsdás biztos útjára veiesaék; a politikui belá- zeti kötelesség szarát hangoztatják, ép oly bi- ellenzék rntificálta a vezérlő bizottság
idejét az érdekeltekkel egyetéitöleg állapítsa
táat nem fogja elvakítani n hazafias lelkesedés. zonyosan vártuk szavunk viszhsngját.
tegnapi határozatát, amely szerint az elE u-mzeti bálira hivatkozunk, mikor em- lenzék szövetkezését továbbra is fenntartja meg. Értesülésünk szerint a tankerületi főigazgató már értesítette is az érdekeli hatóságokat
léket kérünk Jókai Már hamvai felé, s neki
kilien az ország szive dobogott szobrot, sz or- Andrássy jelentése a királynak. airól, hogy a tárgyalást ez évi ápril hó 26.
Jókai emlék.
szág szivében.
Andrássy holnap szerdán jelentést és 27-éu óhajtaná megtartani.
A nemzet koszuras költőiének díszes emAz adományok akár közvetlenül, akár va- teáz Bécsben a királynak a tárgyalások
— Köszönetnyilvánítás. Folyó hó
léket akar állítani a nemzeti kegyelet. A kez lamely hírlap kfi/.vetítésével a Magyar Általá- eredményéről.
1-éu Csikszenlgyörgyön, az Olvasó*kör javára
dés tebit nem az Államtól ered, bauem a tár nos Takarék R-szvénytársasághoz (Budapesten,
rendezett lánczmulatsigon felülflzettek : Herczsa'lshimlól, a hálás nemzet kebeléből, mely V. keiiilel, Jó/.sel-ter 14.) kölileuilök, mely inKÜLÖNFÉLÉK.
be.g Károly 90 kor., Örley Kálmán 17 kor.,
h"gy el Di-ra msiiadhatott, szt tuiinlen magtár tézel a b-folyó összegek költségmentes kezePatak Manó 2 kor., Putovszky József 2 kor.,
lélek tudta és éívzl'.
lésére és megfelelő gyűmölcsöztetésére hazafias
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter
Mihály Domokos 1 kor. 80 fl'l., Balázsi Sándor
A magyar társadalom kitOnöségeiuek *-g\ készséggel vállalkozott.
csiksztkirályi születésű Csiszér Gábor tekei
díszes esiipurtja jött össze a végbül, liogy a
A hegyüleudő pénz felhasználása módoza- járásbirósági aljegyzőt a tnócsi kir. járásriró- I kor. 60 fill., Imre Károly I kot., Lőrincz
János 2 kor., Nevelits Kálmán, Éllbes Mózes
neiazetliez lorduljon, ugyanaboz, amely uek egész tainak megállapítása czéljából auuak idején orsághoz jegyzővé nevezte ki.
I —1 kor., Gál György 60 flll., Bara Syula,
élii nemzedékét Jóksi bszsszerelrte és lönsé szágos bizottságot fogunk alakítani.
— Halalozaa. Amint részvéttel értesüges képzelő tehetsége segített igazán magyarrá
Esetleges felvilágosításokat a vallás és lünk, Zsigmond Gusztáv volt csiklsploczai Darvas Ferencz, Sándor Gergely 40—40 fill.
nevelni.
kSzoktátisügyi minisztérium elnöki hivatala expositus káplán, kolozsniegye-viczei lelkész A szíves adakozók fogadják a jótékonyczél
érdekébi n a rendezőség hálás köszönetét. CsikF.s bizonyára nem hiába fordul a kezdők ll)U|t.
hosszabb betegeskedés után. e hó 4-én a
kis csoportja a bilis nemzethez és Jókai kél
Anlal Gábor, Baksai Sándor, gtóf Battbány klinikán — hol műtétet is állott ki — elha- szentgyöigy, 1906 február há 6-án. á fiíad e z ö s é g.
szép emléke: egy emlékoszlop sirja felett és Lsjosné, Benczúr Gyula, Beötby Z-ólt, Berze
lálozott.
egy nagy szelleméhez méltó szobor Budapest viczy Albeit. Baliics Zsigmoil, Csáky Albin gróf,
— Uj magyar biboros. Egy római
— A oaiksieredai kir. bíróságok lap szerint halálozások ,'olylán kilencz biborosi
főváros valamelyik alkalmas trrén nem sukárs Euiick Gu-ztáv, Eiodi Béls. Fehér Ipoly, Feítagjai Éllbes Zsigmond táblabíró és Anlaiffy hely van ürességben, melyek közül egy hely
litsci Ariur báró, Fejérvári Gé/a báió, Firezik Gábor -biró tiszteletére nyugalomba vonulásuk
Kétségtelen tehát, hogy a feininizmua bur- Gyala, Korster Gyula báró. Hslmos Jauos, s illetve a törvényszéktől való eltávozásuk magyar főpapnak vau szánva, minthogy a felosztás azerint magyarországol két bíboroa illeti
ciosai rossa utakon jsrnsk; eszméik aonsaem Usmpelire Puls/ky Poliena. Hiuszmsn Alajos,
alkalmából folyó hó 11 én este a R.imfeld-féle
fognak valóra válui, inert azzal as egész uól
jelenleg csak a herczegprimás viseli a bíbort.
társadalom sohasem azonosíthatja tnagái; amig Hegedűs Sándor. Huttincb Gusztáv, Herczegh vendéglóben tirsasvsesorát rendeznek.
Még XIII. Leó pápa életének vége felé a manö lesz, addig caaládi élet ia lesz, amig családi Fsrencz, Kémleld Z-ignwnd. König Gyala, Künn
— Jegysői helyettesítések. A Csikélet lesa, sddig a nó érvényesülésére megtalál Géza gról, Lánczy b-ó, Márkus József, Wulnir Szentmártonun Csiszér Károlynak járási szám- gyar kormány tárgyalást kezdett volt őazanthalja a legalkalmasabb kört, melyei uilahagyni Viktor, Pékár Gyu'a. P--ic/.el Dezső, Ralllsica vevővé történt kinevezése folytán megürült ségével a második hely betöltése iránt s javasegyuehátiy kiszorult tagja kedvéért bicouyars
Jenő, Báko-i Jenő, U<i/ner KrVin háló, Sárközi körjegyzői állásra addig is, mig az a már ki latba hozta volt Ssmassa egri érsek kinevezéDem fog.
hirdetett pályázat utján választás által rend- sét, de abba a meghalt pápa nevezett lőpspnak
Hiszen hs es nem igy volna, rniir régen Aurél, Somié Sátidoi, S/sbó Miklós, Szslsi Imre, szeresen betöltetik, a járási főszolgabíró részé- ullraliberáli* elvei miatt uem ment bele. A neSzéchényi
Béla
gióf,
Szli
Kálmán,
Tarknvics
fel kelleti volna fordulnia sz egész társadalmi
ről Éltes Mézes tusnádi segédjsgyző, ennek
rendnek s a konyha gszdát kellett vulnu. liugy Józ-ef, gróf Teleki S-imluiné, Tisza István gról, helyére pedig kászoni Balázs Sándor alkal- vezeit lorrás szerint a Vatikáu most legszívesebben Erdély püspöke gróf Mailálb Gusztáv
cseréljeu, a gyormokok gondoaól s Térjeknok Tulis Jáuos. Vsi üha (jyala, Vészi Józaeí, Wlss- iLAZtalolt.
kell vala lenoiök ; mig aa asszony a ház ura és stcü GjU a, VVekelli- Kálidul' slb.
—
Nemes
adomány.
Amint értesülünk, Károlynak adományozná a bíbort, aki ösnetnes
feutarlAja lisslét tölti vala be.
József főhercz^g szanatórium-egyesület csík magyar családnak nz ivadéka és aki s ValiNe ámítsuk magunkat, s nók sorsán javi
megyei hölgybizottsága Pauszné Mikó lika kánban is persona gralíssima. A mai viszonyok
tani a nőnmanezipáczió ugyan keveset tud ; at
S z í n h á z .
urnö őméltósága elnöklete alatt hozott határo- kö/-öll alig fér kétség ahoz, hogy az sj korokot fcell megszüntetnünk, hogy a nökün js
vitaunk.
A beti ntüsor elég tartalmasnak és vál zatából kifolyólag a jsnuárius hó 16 én rende- mány gróf Mailátb püspöknek bíborossá való
Ennek eszközeit ia könnyen megtaláljuk, tozatosnak Ígérkezett, színészeink igyekeztek is zett thé dassout-estély többletjövedelmét azaz kinevezése elé akadályokat nem gördít.
ha kiasé köriillekiutüuk.
szerepkőiükrt teljes odaadással betölteni, s mo 820 korona készpénzt és 67 drb sorsjegyet a
— Korosolya-egylet eBtólye. Folyó
A férjhiány s legnagyobb baj ; azt mondjik a statisztikusok, hogy általában több s nó. uotoa téli estéink-t élvezetessé tenni. Kedden helybeli kitzkórháznak ajándékozta oly félté hó 4-én, (szombaton) tartotta meg a csíkszereMeibac és Hslévy „Ne bánts virág" czimU tellel, bogy a töke kamatai e kórházban gyó- dai korcsolya-egylet szokásos ttnczestélyél a
mint a férfi.
De es még nem volna baj; a nófolesleg operettje, szerdán a rég elavult .Márvány höl- gyult üdülő betegek istápolására a ott mütelt Kossuth-szálló nagytermében. Este 9 érakor
eltüuuík azokban, akik önkéntesen, eltéró haj- gyek* került színre, csütörtökön az „Ördögűző egyéneknek műszerekkel való ellátására fordít- már teljes számmal jelenlek meg Szereda szép
lamuk folytán nmugy ia tartózkodnak a családi huszártiszt" a czimszerepbeu Siméufalvynéval, tatnék. A hölgyek nemeslelküségére valló cse leányai és asszonyai, hogy Árpád jóhirü hege«leltül.
s kiut-k egynttsl jotalumjáléka is volt, került lékedet önmagát dicséri a különös köszönet dűjének hangja mellett áldozzanak TerpuiehoráNagyobb bsj az a veazieség, melyet
katonatisztek megazorilotl házassága és a papok elöadásrs. legnagyobb sikerrel lejezték be illeti meg a bizottságot, hogy országos czélok nek, s a hosszú farssngot minél emlékezetemindezeket s z í n é s z e i n k , a hétfőn este mellett vármegyénk szerencsétlen betegei és sebbé. kedvesebbé • rövidebbé tegyék. Fölhangnötlenségs okoa.
Itt már igen órsókéuy a veszteség ; ebez lieuintalisra kei ült Bskooyi Károly és Kacsul) nyomorékjaira is kiterjedt nemes gondolkodásuk zott az első csárdás s kezdetét vette a fsrtulajdonképpen nemcsak a uíi kérdés szempont' Pongrácz 8 felvonásos .János vitéz* cz. dal— Megsemmisített törvényhatósági ssng első és legpompásabb mulatsága, amelynek
jiból, hanem s népesedés éa köaerköoa szem- játékával. Az öreg Kossuth nagytermét a közön
tag
választanok.
Annak idején rölemlitettttk csak a késő reggeli órák vetettek végell, ahonpontjából i« igen aok isó fér.
ség egész zsúfolásig megtöltötte az újdonság
nan a kevés számú, de jól mulató közönség
Hanem Igen kényes kérdések a es a ne- hírére, mely jelenleg a lővároabaj s igy a vi- volt, hogy a Szereda városi, taploczsi és a bizonyára a legkedvesebb emlékekkel távozott,
k.-álllzi törvényhatósági bizottsági tagok meg.
hézség.
Különösen a coelibstus intézménye erűn déken is a legnagyobb népszerüséguek örvend, választását a megyei igszoló válsszlminy sem- csak Szereda fiatal emberei hiányoztak majd
s amelyben az isteni Zsazsa 17-én a századik
szikla.
misnek nyilvinitotta. Az érdekeltek felebbe- nem teljes számmal, de ott voltak fiatal jogáA katonatisztek hásasságáoak korlátlanná estén jubilál. — János vitéz tartalmát Petőfi
szaink, akik teljes virtuozitással járlák a ropovaló télelél már ugy gondolom, könnyebb volna Jáuos vitézéből veszi, teljesen megegyezik azzal, zése folytán s virmegyei bíráló választmány gós csárdást és az andalító bostoni. A jelen
mint
másodfokú
balóság
értesülésünk
szerint
elérni.
kiegészítve Kacsák gyönyör! népies dalaival, a
volt hölgyek névsora a következő:
Hiaaea ebhes miad a két részen olyan melyeket már egy hónap leforgása «latit as mult szombaton foglalkozott az ügygyel, s sz
aagy • bajlandóaág .
Asszonyok: Becse Imréné, Csíki Jó*
igszoló választmány batirozaUit helybenhagyta.
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zsefué, özv. DragAi Liviusné, AZT. Étbes JA
— A gaadak velekedese. Régi vélelme
Fclhivomeniiélfogva vállalkozni óhajtó
Meghívás.
kabné, Éltes Zsigmondué. Dr. Qyörgypál Domo- a székely gazdáknak, bogy ba Gyertyaszentelő
magyar honos épitó-iparosokat, miszerint
kosáé, Hajós Károlyaé, Jerzsák Jánosné, P. Utkó Boldogasszony finnepén a fedélzeten lévő bó
az engedélyezett papilak é])itésének elvállik», Dr. Nagy Béniné, özv Nagy Sándorné, árnyékban annyira olvad, hogy csurog az eszlalására vonatkozólag f. évi február
Dr. SzántA Satnuné. Dr. Veress Sándorné. leraj, a léi tarlAs lesz és a takaimánynyr I
hó 13-án, d. e. II órakor GyimesL e á n y u k : Balas (Jiz-lla. Éltes Jnilit, Iványi gazdálkodni kell. Ha ez a vélelem igaz, akkor 1906. február 26-án délelőtt 8 órakor küzéplokon, a papilakhati tarlandó szóbeli
Karola, Nagy Irénke, Hadár Irma, Mártunfy az idéu kora tavaszra lehet ktlálás, ni'it ba a Osikszentmárionban, az intézet üzlethelyiségé- árlejtésen résztveuiii szíveskedjenek.
ben fogja megtartani
Erzsike, Mihály Irma.
nevezeti napon nem is volt ugyan nagy bid-g,
Az építésre vonatkozó tervrajz és
— A oslktaploozai m ű k e d v e l ő t á r de áinyékban nem olvadt a jég j a iákftvelkezA
költségvetés a felcsiki esperesi hivatal
aulmt állal janaár 18 au reudeaeii a sziujaték- napok pedig oly fagyosak voltak, aminél derirodájában Csiksomlyón, alulírottnál bekal egybekötött tánczuialatság — mint az alábbi mesztöbl-eket az eddigi téli napok sem produmelyre a részvényesek meghívatnak.
tckintlietők.
aaámadáa mutatja — anyagilag igen szép siker- káltak.
Bánatpénz nz engedélyezett összeg
rel járt. De egyoldalú Ítélet volua, ha az erkölcsi
Tárgysorozat:
— Egy veszett e b kiirtása. GyergjAaikorrAI ia nem ejtenénk pár siót. A rendezők
10° » a (készpénzben, vagy óvadékképes
nemes iilétére a a szereplők dicséretre érdemes aztmiklAs községben e bó 2-án egy megveszett
1. Az igazgatóság jelentése a mull fizlet értékpapírban) a tárgyalás előtt alulírott
basgAaágára vall ei a mulatság, hol a hasznos kóbor kopA jelentkezett a három más kutyát évi öl, a zárszámadás és a nyereség feloszt ,i- kezéhez leteendő.
czél érdekében ai erkölcsi szép müt elánéról sem sértett meg. Mielőtt azonban emberben is sé- sára vonatkozó indítvány előterjesztése és tár.
Csiksomlyón, 1905. január hó 30-án.
feledkeztek meg. Az elAadáa tárgya, a darab
gyalása.
nemes hangja, a azemélyesilAk fáradsággal teljes relmet okozhatott volna, a kopói lebunkózni s
9. A felügyelő bizottság jelentése.
Murányi Kálmán,
buzgósága a megjeleni szép száuiu közönségnek igy ártalmatlanná tenni sikerüli. A községben
3. Az igazgatásiig és f-lilgtelő liizotl-áü
2
fcli -iki rücs|K-res.
igaián él ve j e l e s estét nyújtottak. Klilöu ia ki a kutyákra 40 napi záilat rendelteti II el.
réczére adandó lelun-ntvéiiy iránti határozat
kell emelnünk a rendezőséget. élén Imre János
Sz 339 — 905.
— Tanoseatóly. A csikszentmáiton— hozatal.
és Busáa János tanítókkal, kik szép példáját ad- csekelalvi Jótékony Nőegylet 1906. lebmár hA
4. Indítványuk.
ták. hogyan kell a népneveié hivatási nemcsak
A közgyűlésen minden rés/vényes szava
az iskola falai böziilt. hanem azokon kiviil Is ll-én (szombaton) a polgári olvasókör nagyA kászonalcsiki járáshoz Inrtozó Csiktettekkel elérni. A mulatságról a követketA nyil- termében tombolajálékkal egybekötött lánez •zali joggal bir. ki ItiOă. év január I lg az in
estélyt rendez. Belépőili) azemélyenkiui I kor. tézel részvénykönyve szei int mint ilyen igazulva szc-ii'iiiártiin és Csikcscketalva községekvános számadást kiildótiák be:
bevétel volt jegyek eladásából '22 i kor. Kezdete esie 7 órakor. Kdülfizetések a jóié vau és l.gkésöl'li a közgyiíl>s napián d. e, 8 ből álló Csikszenttnárloii székhelylyel
60 fill. FelűlHzetégekbAI 02 kor IU MII. Önzésen konyczél érdekében köszönettel fogad a vi- éráig a társaság elnökénél léi-zvényél leteszi. szervezeit körjegyzői állás lemondás foly283 kor. 00 fill. Keidig felmerüli öt-ezes kiadás galmi bizottság.
Csikszentmáiionon 1905. i»tiuar 31-én.
tán üresedésbe jővén, annak betöltése vé102 kor. 99 fillér és işy a tisatajövedelem 180
A Ssekety Népbank Részvénytársaság gett ezennel pályázatot hirdetek.
— Tánoaeitély. A cxikszenlgyöigyi iskor. 61 fillér. Keliilflzetlek : Dr. ((yörgypál DoIgaagatósriga
Javadalmazás: 1200 korona fizetés,
mokos orsz. képviseld 17 kor.. Murányi Kálmán kolás gyermekek taneszköz beszerzése ja\árs
fóesperea-plebános 10 kor., Caedd István ügyvéd 1905. évi lebmár bó 11 én, (szombaton) az is Szám: 490 005. tlkvi.
KO korona laáltalány, 44 korona irodai
4 kor., Jakab Antal. Jakab Ödön, Kolouics Dé- kola helyiségében tánczesiélyt teiidezmk. Be. ~Árverázi hirdetmény és feltételek kivonata.
általány, természetbeni lakás és a magánnea. Madár Imre, Sánta Péter, Vasa István poatsGyöifl Antalnak, Gyöifi Kú/a lérj. S/őcs munkálatokért szabály rendeletileg megtnealer 2—2 kor., Bslló István. Ueleg üyula, léplidij: Személy jegy 80fillér. Családjegy 1 kor.
űokor György, Hajnód Jáuos (lakatos), Jakab «0 fillér. Felülfif lések köszönettel logsdtatnak Jánosné elleni végrehajiásns ügyében a kér állapított dijak.
Kelhiviim mindazokat, kik ezen állást
Béla. Köröay Oéza, Koncz Anlal. Lakatoj Izrs, és birlapilag nyugtáitalnak. Krzdete este 7 le tu következtében a végrehaiUsi árv-iés !iy
kor. töke és jamlékai erejéig a csikszertilai elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen
Lári Ferenci. László Mari, Markos Dénes, Primarii Arakor.
kir. törvényszék, a c-ikaztiiiáilolli kir. |árás- felszerelt kérvényüket folyó év márIer serfAzA, Puskás Tamáa ny. lelkész, Sántha
birAság területén levő, a Csatós/eg közst-g
István. Xáulus Klek. Zsögön Zoltán I — I kor.,
halárán fekvő, a csikcsalószegi I72G. szAmu czius hó 10-ig hozzám itdják be. HaOál tválm4n. Székely Klek, Szentes Gergely
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
t|kvben A f 840. hrsz. iugallanra 320 km. táridő ulán érkező pályázatok figyelembe
60—60 lillér. Simon Kde &0 fillér. Péter Mézes
kikiáltási ártian a 32 kor. bánatpénz leiét-le nem vételnek.
40 fillér, Anlal Berla 20 fillér. Mibléa Sándor,
OJabb alkalom a korteskedósre.
mellett a csalód/égi 15. számú tjkvben A
Petres Berta 10—10 fillér. Műked-velA IsrsulaA kászonalcsiki járás főszolgabírója.
tunk, melynek tagjai öniellen és buzgó oduadásAzt tartja a példabeszéd, liogy a iából is I48Í). hrsz. iugallanra 538 kor. kikiáltási ái
Csikszentniárton, 1905. február 1-én.
sal működtek azon. hogy ezen az estén annyi 1 sok megárt. És mégis, mert mindég uiabb- 53 kor. bO fillér báliatpéuz letétele mellett, a
élvezeteit nyújtsanak, amennyi tehetségüktől ki- U|ább alkalom születik az érdekek kielégítésére, 8450. hrsz. tugailania ltiO ko . kikiáltási áion
Bartalis Ágost,
telhetik, fáradozásukat fényeseu látji.k inefju'tt) igyekezik mindenki a kínálkozó alkalmat kt- 16 kor. bánatpénz letétele melleit ezt-nic-l 1 H
fi'iszolgnbiró.
mazva efeu tekiutélyea adakozáaban. mely ami bssználni még akkor is, ha a „niesletséghez" m-gállapilott kikiáltási át lián elrendeltt-lik.
Az árvetésre halárnapul 190S. á p r i l i s
várakozáaonkal talan felül ia multa. Ezrei a nem sokat ért. Hm hiszen — ugy okoskodik
jövedelemmel 24 iskolás nüveudékbnknek van az ember — „ba az Isten hivatalt ad, eszet h ó 12 é n d. o. 9 ó r á j a ij-ikcsatószeg üözség
as lilApad biztosítva, a van reméuyünk, hogy is ad hozzá." Vármrgyénkben ugy lii»zik sokan házához tüzelik ki.
A caikcaomortáni közbirtokosság tua jó Isteu a többi ] 56-ról som feledkezik me^. — többféle hivatalos állás üt ül meg, melyek
Árverezni száitdrkozók laitoznak iiiinilen lajdonát képező „Itemete hegy" nevű leMi inoat csak azt kívánjuk, hogy aa istt-ni Uond- közül egy-kettő már a folyó évi május havi egyes iugatlan kikiáltást árának 10"('u át készviaeléa a nemeatelkii adakozóknak a laniigy sieni közgyűlésen betöltésre várna. L-nue állítólag pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban a gelő. erdő terllleten 748 drb. leazámozott és lebélyegezett liiczlenyőtörzs f. é v i
oltárára letolt áldozatukat térítse vissza ezersze* egy szolgsbirAi és egy aljegyzői állás, melyekre kiküldölt kezéhez lel»nili.
resen 1 Ea ezt a nemeslelkbaéget és jniudulalot habár tényleg meg nem ürültek — már is nsgyA kir. járásbíróság tlkvi hatósága.
február hó 18-án d. e. 9 órakor
kérjük a magunk részére megArzeni jövőre is, han megiudult a törvényhatósági bízott-ági ta
Csikszenlmártoh, 1905. január 21 én.
a község hivatalos házánál zárt írásbeli
mert ez a jubb ajrara érdimea közaég, amelyet gok szavazatáért a korleskedés. Óva inl|Uk a
Gözsy Péter,
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli
jégeső, tűzveszély, lagoBiláa, aszály stb. a vég- bizottsági tagokat, hogy igérelükkel ne siessék
kir. itlbiró.
versenytárgyaláson el fog adatni.
inségro nyomorilotl, a jólelkű támogalásrs nagyon el a dolgot; majd ba tényleg megnyílik a/, alrá van szorítva. A síékely erényekbe helyezett kalom: tisztelték meg bizalmukkal a/okat, kik
Becslllt liaazonfa mennyiség 392
629—904. végrb. szám.
hizslmunb most sem cselt meg. Amint aa ada a legalkalmasabbak lesznek a tudást és tapaszköbméter.
kozók névsorából látszik. Csíkszereda, Somlyó, talatot igénylő állások betöltéséi e.
Kikiáltási ár 1176 korona.
Pálfalva és Csicsó szomszéd közaégekbeli jólelkű
Egy bizottsági tag.
Zárt írásbeli ajánlatok bánatpénzzel
Alulirl bírósáci végrehajtó az 1S&1. évi hX.
urak és hölgyek készséggel nyújtották feléuk
tcz. 102. § a értelmében ezennel közhírré tes/i, felszerelve a szóbeli árverés megkezdétámogató karjaikat, mert látták, hogy netn biu
•) K rovatbao megjelenő czikkérl a beküldőt
liogy a csíkszeredai kir. törvényszék 19U4. évi séi;; az árverési bizottság elnökének adaág vezeti lepleinket, hanem a fájdalomtól égé terheli a felelősség.
Szerkesztő.
1220 sz, végzése köveiké/télien Dr. Zakariás hatók át.
aebek gyógyitáaa. A műkedvelő táraulat megbíManó ügyvéil által képviselt Zakariás K. Lukács
zásából: Csiktspleczán, I »05. február hó 2 án.
Az árverési és szerződési leltételek
szépvizi
lakos javára. Imre Lajos és tarsál vai-siirr.sj
Imre Jáuoa, Buzáa János tanitók*.
IRODALOM, MŰVÉSZET.
iakosok ellen 238 kor. s |ár. erejéig 1904. évi a községi bírónál tekinthetők meg.
november hó 19-én fogunatositott kielégítési
— Caainoeately. A csikszépvizi „Casino*
Utóajánlatok nein fogadlalnak el.
* S t a m p a y Énekek és Imák könyvének végrehajtás utján lefoglalt és G20 kor.-ra beusiill
saját könyvtára javára Csikszépvizen, 1905.
CsikcHomortán, 1905. február hó 6.
február ki 96-én (szombaton) a DeAk-lele Xl-ik kiadása 54 uidnnsággal bővítve jelent következő ingóságok u. Dl.: I. Uiró Mártonnál
Pálffy András,
Bakó Elek,
nagyteremben casino-estélyt rendez. Belépti meg. Az ifjúság, a nép, a kántorok és a löt. széna és bor-A, II. Imre Albertnél széna és szek. jegyző.
I '2
bírt. elnök és bíró.
díj: Személyjegy 9 korona. Felülflzetéseket papság legpraktikusabb kézikönyve ez. Olcsó- kerek" III. BirA Eleknél lovak, szekér és serköszönettel fogad és birlapilag nyugtáz a len ság tekintetében egyedül áll 256 oldallal, csinos tés nyilvános árverésen eladatnak.
dezőség. Kezdete este 8 Arakor.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás Sz. 63 —1905 kj.

Székely Népbank Részv.-társaság
III. évi rendes közgyűlését,

Pályázati hirdetmény.

Faeladási hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

A p e t r ó l e u m áldosata. Gyergyócaomafalvi Ambrus Barabásné f. hA 8 án
szülői látogatására ment s otthon bagyta három kis gyermekét, kik kOzfII a legnagyobb 6
éves volt. Este a nagyobb leányka meggyújtotta a petroleumos lámpát, de vigyázallanul
bánt vels s kezét megégette, mire fájdalmában
nly szerencsétlenül dobta el a lámpái, hogy az
a bölcsőben fekvő kis testvérére Veronra eseti
s a kiömlő petróleum meggyuladván, a kis ártatlant annyira összeégette, bogy pár Arai kínos szenvedés ulán meghalt. A vizsgálatot a
gondatlan szülik ellen megindították.
— M ű k e d v e l ő i e l ő a d a t . A csiklázárfalvi „Műkedvelő társaság" folyó évi tebruár
hA 11-én (szombaton) a községi iskola nagytermében szinielőadássaí egytiekAtAtt tánczmulataágot rendez. ElAadatik : „A toloncz." N -p
szmmfi 3 felvonásban. Irta: TAth Ede. Szemé
lyek : Kontra: Boga József. — Felesége: Ábrahám Borbála, — Miklós,fis : Kerekes György.
— Abris: Bálint József. — Rézi: Át>rabám
Anna. — Fani: Ábrahám Borbála. — Kati:
Kovács Erzsébet. — Lőrinci: Bálint Ágoston.
KisbirA: Boga István. — Jegyző: Ábrahám
István. — BirA: Éltes József. — KisbirA:
Boga István. — Ördög Sára: TArAk B-gins
— Angyal Liszka : Ábrahám Jula. — Mrácsek :
Bardoca Barabás. — Rendőr: Fekete János.
— Kezdete f«l 8 Arakor. Belépődíj: Siemélyi»«y 1 kor. eaa Iád jegy (3 személyig) 2 kor.
80fill. FelA'fizetéseket a jAtékonyczél érdekében
báláa köszönettel fogadunk és birlapilag nyűg-

ázunk.

keménykölésben 30 lillér, dis/es vászonbsn 30
fill. Tízre egy ingyen jár, kotta is ingyen KaphetA a szerzőnél KAbölkuton, — Esztergommegyében.

KÖZGAZDASÁG.
f Sohiany. Pauaszl vettünk. liogy
városunkban a sAban litany állott be, mert a/,
udvarhelyi m. kir. pénzdgyigazgatAsag a városi
összes kereskedőket, kik a sónak kis mértékbeli
VálA elárusitisával foglalkoznak, sAheszerzése
végett a helybeli sAnagyárudáboz utalta, s az
UlAbbi
időben megeseti, hogy ez a kellő só
mennyiséggel n»m rendelkezett Utána jártunk
a dolognak s arra a tapasztalatra jutottunk,
hogy a fenti eset abbéi az előre nem láihitő
körülményből származoli. hogy a beállott |ó
téli idő miatt fuvart teljességgel nem lehet
kapni, meri azokat a faflzlelek foglalkoztatják ;
mivel azonban ez az akadály az időjárás változásával önmagától m-gszllnik, — reméliük.
bogy a kOzönség szükségleteinek kielégítése
fennakadás nélküle«zkózölheta lesz.
— Tenyesaállat ssükséglet bejelentése. A fOldmivelési mtni»zler az ez évié elő
irányzott költségvetésben kilátásba helyezi-tt
hitelből a kő/tenyésztésre szükséges bika és
kanszükségletröl gondoskodui kívánván, utast
totla a torvényhatóságokat a községek az
iránti figyelmeztetésére, hogy ameunyiben a jelzett tenyászállalbeli szttkséglnlflket kamatmentes részletfizetés mellett óhajtják fedezni, ily
Irányú kérelmükkel legkésőbb márczius végéig
az illet ék ea m. kir. állattenyésztési Mügyelő«éghez forduljanak.

Versenytárgyalási hirdetmény.

liirAság 1901. évi V. 1230/2. számú végzése
folytán 238 kor. tőkekövetelés, ennek 1904.
évi márczius hA 8 napjától járó 6 " k a m a t a i ,
(Jaikvármegye törvényhatósági bizottvállódij és eddig összesen 77 kor. Ili fill.-ben
bíróilag már megállapított köllség-k ere|é;g vég ságának 1904. évi deczember hó 29-én
rehaitásl szenvedők lakásán Vacsáicin leendő 6GG0 904. ai szám alatt kelt határoza-

eszközlésére 1905. évi február ho 28-ik tával (Jsikszt marton—Csekelalva közsén a p j a n a k delelőttl 10 ó r á j a liatámluül ki- geknek a szolgahirósági hivatali helyiség
tüzetik és ahhoz a venni szandi-ko/ók oly tni-f- és egy magánlakást felölelő ház építéjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingósére nz engedély 18378 kor. 28 fillér
ságok az 1061. évi LX. t.-cz. 107. és 108.
ért-lmében késepén/fizetés mellett, a l-gtöbliel erejéig megadatott.
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfogEzen építési munkálat biztosítása
nak adatni.
czéljából a v e r s e n y t á r g y a l á s
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat zárt ajánlatok mellett is a csikszentinármások is le- és f liilloglaltalták s azokra kielégítési jogot nyeit-k v>ilua. ezt-n árverés az toni körjegyzői irodára 1 9 0 5 . é v i f e b -

1881. évi LX. t.-cz.. 120. § értelmében ezek ruár hó 23-ik napjának délutáni
2 órájára kítiizeiík.
lav&ra is elrendeltetik.
Kelt Csíkszeredán, 1905. évi február 3.
Bánatpénz nz engedélyezett összeg
napján.
lO'/o a.

Á b r a h á m Márton.
kir. bir. végrelniitü.

Árlejtési hirdetmény.
Az erdélyi r. katli. status méltóságos
igazgató tanacsának és az erdélyi pllspök
ur őnagyméltóságának 1905. jan. hó
26-án 281. az. a. kelt. intézkedése folytán
Csikgyimesközéplokon egy papilak építése
8091 kor. 78 Hll. összeg erejéig enge
délyeztetett, mely építésre a r. kath. status
7000 koronát, az egyházközség pedig
1091 kor. 78 fillért ad.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy
zárt ajánlataikat megfelelő bánatpénzzel
felszerelve, a kitUzött nap délutáni 2 órájáig az alólirt községi bíró kezéhez annál
inkább legyék le, mert később érkezettek
figyelmen kivfll hagyatnak.
^
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Tervrajz, műleírás, költségvetés éa
részletes feltételek a hivatalos órák alatt
a körjegyzői irodán megtekinthetők.
Csikszentmárton. 1905. febr. hó 6-án.
Éltes Móiea,
Salamon Mihály,
k. jegyző.
1 —2
k. bíró.

C S Í K I

Február 8.
IO. sz

V.

6. ssám.

L A P O K

Árverési hirdetmény kivonat.

905.

Versenytárgyalási hirdetmény.

A csíkszeredai kir. törvényszék. m>ni
leiekkönyvi hatóság közliii ré ie.z\ Iwey » esikszerrdsi Takarékpénztár Köszvény!>li>asBţ végrehajlatónak Mik lés .lAnos véer-liniU-t szenvedő
Vall szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy
elleni 170 bor tíikekfiiHeWs é- láiuléksi iránti
végrehajtási Igyebe» a c-ils/eiedai kir. töivény
-zék tel tllet. II i»vö, (Niklspleca község IIBIAIMI
tekvo. a c-'klapl>ir/si I. sz Ijkvben A •}• ii.
1905. évi február 1-től áthelyeztem n Lázár Domokos-féle épür-z. 212. Iii's/, le Isöségi e hü2 korona, a csi^
liip'iiczsi t)7'j. sz. Iikvien A -J- I. tsz. 8403,a.
letben, (a régi gyógyszertár helyisébében) — A nagyérdeniíl közönség
8103,1'. 840.")/1. 8405 b hrsz. a. kaszálóra és
szives
pártfogását kérve,
legelőre a/ m verést üli koronában ezennel megállapított kikiáltiUi áilian elrendelte, és hogy a
vagyok kész szolgálattal :
leiinehli megjelöli ingatlanok azlBOB. évi m á r
ozlas ho 10 ik napján delelőtt 0 orakor
2-4
TAKÓ KÁROLT, férfiszabó.
Csiktaplorza kőz.égha'snál iiieut'ifhiii'Ui nyíl
vátios árverésen s iii-eálla|Mtoti kiki&l;á-i árun
alól IS elnlnlni fognak
Arvtie/ni s/ánilékn/ék i11•>'ti,k az in • « N I M M N r t H I
gsllatink tiee.srátiak IO"0-at ké.-/|»-i:yt.i'n. \ agv
az I8HI : LX. t.-cz.
g-áhaii ie|,eti árfii
lyaninial szaini'dlt és a/ 18MI. évi nnvi inbei
bő 1-én 3334. *z. a. kelt igazsáeilgyiiiinisien
os. és kir. udvari ssállitó —
remlelet b. § áIma kijelölt évadékképes éiti'k- I
papírban a kiküldött kézihez letenni, avsgy a/
TKJIENViHON
1881. LX. l.-cz. 170. § a értelmén, n a bánatMag-, növény-,
pénznek a hi'-óságnál előleges elhelyezéséről kl
álilott szabálvszeiii elismervényt álszolgáltaltr.
il Képletekkel b/iven ellátott leíró kalalogusok ingyen.
rózsa-,
fák stb.
u
Postas/.állitmányok magvakkal 5 kor. felül bérmentve.
K lt Csíkszeredán, 1905. évi jstiuár hó
.
.
nagyienyészet
.
.
j{ Minden epyes szállítmányhoz „Mühle tanáoudójft
a kert*
23-ík iinpián.
4
.
1
á
t
í
v
e
l
é
s
b
e
n
,
a legjobb
kertészeti
kézikönyv,
i D g v e •
A csíkszeredai kit. törvényszék, mim
Tenyészterlilet: 112 hold
37 hektár. l l
mellékelteik.
telekkönyvi hatóság.
Geosö Bela,
2-12

Üzlet áthelyezés.

A (-•ókvármegyei m. kir. álhimépi
tészeli hivatal ter II leién lévő Kenyéd
zetelaka-tekeropatakí és ditrólölgyesi törvényhatósági kozmákon I !»().'>., IHOB.
1!)07., IÎI0H., 190Í). és ISII), .vekben
eszközleti.lő ka virsszál lilás biztosítása
gett a folyó 1 9 0 6 . évi február hó
27-iken a fentiievezi-lt állanié|iilészeli
hivatal helyiségében zárt Írásbeli njánla
tok utján versenytárgyalás tarlaiik.
Felhívatnak ennéllogva vállalkozni
kivánók. hogy ajánlalaikat a kél mvonalra kiihiii-klllön a leiileiiilitett államépítészen hivatalhoz c/.iiiiezve, legkésőbb
n kitilziitt tárgyalási nap il. e. II) oiájáíg
nynjtsák be.
A később beérkezett ajánlatok, vala
mint általában n bármikor beérkezett
táviratok lijryeleinbe vétetni nt-ni lógnak.
Az ajánlatokat pecséttel zárt boritékán a czimzésen l'ellll világosan kiirandó
az államépitészeti hivatal és azon törvényhatásági közút neve, melyre az ajánlat
vonatkozik.
Az ajánlatok az államépilcszeli hivakir. törvényszéki bíró.
talban átvehető ajánlati és felosztási ki
iniltatási minta szerint teendők meg
Azon esetben. Ii.i ajánlattevő a köz
igazgatási bizottság állal ellogadott s az
államépitészeli hivatalnál kilelt kincstártól
TARTOZIK:
KÖVETEL:
eltérő kőanyagot kivárnia szállítani, ennek
saját pecsétjével ellátolt kél mintáját ajánFjkönnm
kon
til
kor
|fit
knr. 'Sil '
_
latához mellékelni s egyuttal a lelos/.tási
Pénztár készlet
. .
1 Részvénytőke
47ÖIÖ7
8(KKK) - i
kimnVilás Ii rovatában a termelési helyet
Tárczálian tahik váltók
19477964
9 Tartalék betelek
l l í ö l ü i 14
Kötelezvények
is megjelölni tartozik.
18760 3337 58
L'Ö Tartalékalap . .
Berendezés értéke
1)7693
Az árnak a közigazgatási bizottság
1212330
3 4 - 3 5 Viszleszámitolások . .
Megtérítendő
ki
zelési
költségek
Fel
netn
vett
osztalékok
741
219275
55
149 50
I
23
állal elfogadott s nz álhimépitészeti hiva3ü Fizetendő IÜ°,o-03 betéti kamattalnál kitett mintával azonos vagy bár
adó
21367
attól eltérő, de legalább is oly ininőségU
3 - 4 Jiivö évi kamatok és illetékek
257058
anyagra kell vonatkoznia.
Fizetendő bélyegilleték
4'50Í
I
A benyújtott ajánlatok vissza nem
Tiszta nyereség
. . .
831028
i
vonhatók s mindegyik ajánlatot tevő
219275 55
219275 55
ajánlatának beadásától azáinilnndó (H)
nyolcz hétig kötelezettségben maliul, bármelyik törvényhatósági kö/utnak csupán
egyes részére tett ajánlatok figyelembe
Jakab Gyula 9. k.,
Hodor Jakab 9. k.,
vétetni nem fognak
|iénztárnok.
könyvelő.
Ugy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt felosztási kimutatás szabályszerű
A z igazgntósí'ig:
bélyeggel látandó el és mindkeltő nz
Köldnte László s. k\,
Dr. Nagy Jend s k..
Ujfalusl János s. k.,
ajánlattevő állal aláirandó.
Bartalis Ágost s. k.,
ifi- l»K
ip. tapi^'. tap.
elnök, v. i^a/paló.
A bánatpénznek az adóhivatalba történt befizetését igazoló nyugla az ajánlathoz csatolandó.
Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott 1905. évi február hó 4-éu.
A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul
szolgáló felosztási kimutatásban kitett
mennyiség után az ajánlott árak összeA fölügyelő l)izt>ttság :
gének 5" n-át kell kitenni.
Készpéu.: vagy értékpapír
«jánCsoboth István s. k,
András Lajos 9. k.
Tompos Sándor s. k„
t. ll. la".
lathoz nem melléklendő.
í. b elnök.
I. b. lap.
Azoknak az ajánlat tevőknek, kiknek
ajánlata cl nem fogadtatott, bánatpénze az
árlejtés eredménye feletti határozathozatal
TARTOZIK:
KÖVETEL:
után log kiadatni, illetve az intézkedés a
kiadatás iránt megletetni
Fáköjrrisskor.
til.
kor.
km
til
FökSnrvi si.
A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a
kifizetett betéti
14 Tőkésített
Hamatok (közte a mult évi
törvényhatóság azonban csak azon naplói
kamatok
3(141 17.
átliozat)
. . .
10087:18
15 Tiszti fizetések .
fogva kötelezi, melyen azt a törvényható1399 92:
Illetékek (közte a mult évi
ni
Napihiztosi
fuvartlíjiik
4
2
5
6992)49
ság ellogndja.
áthozat)
17 Üzleti költségek
. .
855 50
10.—'
Betéti könyvecskék
A szállítási szerződés és részletes fel18 Czleti ailú és állatni illetékek
13(13 31)
14-!:
Részvényntirási dijak
lélelek, az ajánlati minta s ennek mellek19 Házbér
. .
Kü) —
267 99;
17371 66
Különfélék
letét képező (eloszlási és kőiiiiiiták az
20 Tartalékalap folyó évi (i",0-os
államépilészeti hivatalnál a szokott lliva
kamata
18921
22 Postadíjak
. .
talos órákban átvehetők, illetve megte74 03
2Íi
Berentlezések használata
51 40
kinthetők.
30 IO";u-09 betéti kamatadó
3W 38
Magyar kir. államépitészeli hivatal.
31 i Viszleszámítolásí kamatok537 41
Csíkszereda, 1905. évi f-br. hó 2-án.
Tiszta nyereség
. .
8310 28

f é x f i s z a / b ó -ü.zlet@:»a.et

{ MÜHLE VILMOS MapMól éi vriághagymátóill a lepbM

A legnemeseti gyümöcls- ki-nsorfáiat.
A \iw)h fenplétet*cserjéiét

Székely Népbank Részvénytársaság Csiksztmárton.
Mérleg-számla 1904. deczember 31-én.

Nyereség és \eszteség-számla 1904. deczember 31-én.

Pap Domokos,

17371

liivatulliinilk.

(i(i

17371

Egy jó családból való fiu,
aki

legalább két gimnáziumot

végzett

nyomdász tanulóul

Jakab Gyula s. k\,

Hodor Jakab a. k„
kGiiyvelö.

|ién7.táriiok.

felvétetik a „Csíki Lapok" könyvnyomdájában,

Az
Köldnte László s. k.,
•K- tap

igíizgatósAg:

Dr. Nagy Jenő s. k.,

Bartalis Ágost s. k.,

lg. tag.

elnük, v. igazgató.

Ujfalusl János B. k.,

Jj UJ GYAPJUFÉSÜLŐ GÉP
ü

azonnal
500 koronáért eludó ;
azon

3

UT
H
IT lin, ml ture is iibiDuüiló. Propitar Bernath
KI 1(1
Lemhénv.

Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott 1905. évi február hó 4-én.

k

A

felügyelő

bizottság:

Csoboth Istvin s. k,
András Lajos s. k\,
f. b. tug.
(. ti. tag.
Nyomatott Cdkasaradákan, Srvobods Jóssef könyvnyomdájában. 1806

Tompos Sándor s. k.,
{. b. tag.
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