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CSIKI LAPOK POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 
Szerkesztőség és kimlóhivutHl: 

8ZVOBODA J Ó Z S E F könyvkereskedése, 
hová n lap s/cllcnii részét illető minden közlemény, 
valamint h i r iMés-k és r ló fizetési  <li>nk Is küldendők. 

Megjelenik a 1h|> 
m i n d e n s z e r d á n 

Kéziratok nem ndutmik vissza. 

KFXKLÖS SZEHKKSZTÖ : 

D r . F E J É R A N T A L 
ngy véd. 

Nyílttéri ostkkek 
sornnkint 40 fi l l . -ért  közöltetnek. 

Egyes lap úra 20 fillér. 

Elóf lse tés i  á r : Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Nepvedévre 2 kor. 

Ismeretlen czép-k hirdetési diia előre fizetendő. 
Hí rde téa i d i j ak u lepolcsóldmn száinittatuak. 

Munkásaink biztosítása. 
Közismeret (1 dolog, lioiry a székely-

föld  nagy kiterjedést! erdőségeiben H nngy 
námu faipari  vállalataiban dolgozó azé 
kely munkások a foglalkozás  természeté 
nél fogva  nagy mértékben ki vannak 
téve különféle  baleseteknek szerencsét-
lenségeknek s minden évben igen sok 
munkás puszi ni el, vagy lesz nyomorékká 
ugy ezen, mint H székelylöldött Uzült 
összes többi loglulkozási ágakban i.s, 
sza|ioritva a keresetképtelenek s a gyá-
moltalanul hátrahagyott özvegyek és ár-
vák számát. 

Ezen a bajon hivatva volna i-e;fi 
teni nz, 1900. évi XVI. t. cz. s nz lílOi 
évi XIV. t.-cz. alapján létesített „Orszá-
gos gnzditaági munkás- és cselédsegély-
pénztár" intézménye, melynek azonban 
a székelyiöhli munkások között csak el-
enyészően kevés tagja van, s a legtöbb 
azt liirből is alig ismeri, daczára annak, 
hogy fölhívásokban,  képes ábrázolatok-
ban pár év óta mindent elkövet n ha-
tóság eme jótékony állami iiité/iitény 
ismertetésére. 

A ni. kir. löldmivelési minister szé-
kelyföldi  kirendeltsége, illetve marosvá-
sárhelyi intézősége. hogy nz érdeklődési 
n segélypénztár iránt felkeltse,  még a 
mult évben felhívta  mindama erdő 
lilrészvállalalok tulajdonosait, amelyek-
ben székely munkások dolgozunk, hogy 
munkiUaikiit baleset ellen ők maglik 
biztosítsák. 

£ felhívásnak  azonban nem volt az 
az eredménye, hogy székelyeink s azok 

családjainak sorsát a nehéz munkában 
őket fenyegető  veszélyekkel szemben 
biztosítva lehetett volna látni. 

Ezért ii székelyföldi  kirendeltség 
felhatalmazást  kért a földinivelési  millili-
tertől arra, hogy ez évben iralhnssn be 
tagul H segély pénztárba HZ erdei munká-
val foglalkozó  székelyeket, azon számítás-
ból kiindulva, hogy egy évi tapasztala-
tai okvetlei.Ul meg fogják  győzni n mini 
kásokat iirról. hogy mennyire a saját és 
CHiiládjnik érdekében iekszik a biztosítá-
sukról való ilyetén gondoskodás s jövőre 
Önmaguk fogják  magukat biztosiinni 

A föhlmivelési  miniszter a kirendelt-
ségnek megadni n Iclhainliniizáat. amely 
ezáltal azon helyzetbe jön. hogy az egyen-
kinli évi biztosilási dijat, I — 1 koronát 
székely munkásaink helyett a kirendelt-
ség pénztárából megfogj»  fizetni 

A kivitelre nézve nzonban a kiren-
deltségnek támogatásra lévén szüksége, 
humánus és valóban ti székelynép felette 
fontos  érd -keit c néniben csak akkor ká5-
pes kellően istápolni, IIH az összes köz-
ségi elöljárók neki segitséjére lesznek 

A segilaég leglőkép ublmii állana, 
hogy n munkások náluk » 'tunikás iga-
zolvány kiállítása végett jelentkeznek, 
ugyanakkor írják be őket nz országos 
gazdasági munkás és cselédsegélypénztár 
reudkivllli tagjai közé s a lieirottak név 
jegyzékét minden hó végén küldjék meg 
a miniszteri kirendeltségnek, IKIIIUIIU N 

beiiHtásért egyenkint járó egy korona díj 
a névjegyzékbe felvett  munkás után czi-
mllkru azonnal kilóg utaltatni. 

HÍHSZ I I ' I tehát és megvagyunk győ-

ződve arról, hogy minden községi elöljá-
róság a székelylöldi kirendeltséget ezen 
hazafias  és áldozatkész törekvésében tel-
jes jóakarattal fogja  támogatni s ezzel a 
iiiunkásnépiiek baleset következtében be-
állhaló nyomora enyhítésére igyekezik 
közre tullköliii. 

Legújabb. 
A „Csiki Lapok- eredeti táviratai. 

Budapest. Iel>r. 2,1. d. u. 2 óra TiO perez. 
Csíkszereda, felír.  2S. d. u. 9 óra öU perez. 

Ujabb politikai hirek. 
Félhivatalosan  jelentik,  hogy a 

Wekerle,  Csáky  tis a Tisza  legköze-
lebb történő  bécsi  kihallgatásáról  il-
letékes  helyen mitsem tudnak,  ügy-
szintén  megezáfolják  ama liirt,  hogy 
Perczel  volt  házelnök  lemondani  szán-
dékoznék  mandátumáról. 

Kinevezés. 
A király  ltoheczel  Sándor  kolozs-

vári törvényszéki  jegyzőt  a bánlíy-
hunyadi  járásbírósághoz  és  László 
Márton  deési  törvényszéki  jegyzőt  a 
nyárádszeredai  járásbírósághoz  ulbi 
rókká nevezte ki. 
Kossuth és Zichy nyilatkozata. 

Mai  lapokban  Kossuth  Ferencz 
és  Zichy  Nándor  gróf  nyilatkozatot 
tesznek közzé,  melyek  szerint  Kossuth 
Zichyt  csupán udvariasságból  lá-
togatta  meg és  nem azért,  hogy vele 
politikai  dolgokban  bármire  nézve  is 
megállapodjék. 

A helyzet. 
.1 politikai  helyzetben  ma 2 óráig 

semmi ujabb esemény  nem történt.  A 

pártkörökben  kevés  képviselő  jelent 
meg, mert nagyrészük  vidéken  tar-
tózkodik. 

Gorkij szabadlábon. 
Gorkijt  tegnap tízezer  rubel  biz-

tosíték  ellenében  szabadon  bocsátot-
tuk, a biztosítékot  egy moszkvai 
gyáros tette  le.  Gorkij  tartózkodási 
helyéül  Rigát  jelölték  meg. 

\ „CSIKI LAPOK" TÁRCZAtR 

A barátnők. 
Irta : KR1TSA RÓZA. 

Klvilli iilitiiok voltak egymástol, Sziveikéin 
Jógiit izubh szeretet fűzte  ö-»szu. mely érzelem 
még gyermekkorukban keletkezett. Örömüket meg-
osztották egymással 0 együtt búsongtak. ha vala-
melyiket szomorúság érte. 

Aa élénk, vigkedélyii Mariska steril te a 
aajoa életet a csillogni vágyott. Lenke ábrándos 
természetű, csendes, komoly leány «'olt s ideá-
lért hevült, de ellentétes természetük dacaára, 
mindig megtudták egy mást érteni. Csak akkor 
meriilt fel  nézeteltérés közöltük, midőn életük-
nek forduló  pontjához értek. 

Ounepelt szép leányok voltak a hamar 
akadt mindkettőnek kén'je. 

Mariska habozta uélkül ígérte oda kezét a 
45 évea gasdag nagy birtokosnak. Vágya telje-
sülést nyert : szerény helyzetét pazar életmóddal 
cserélheti föl;  kényelem, I őség fogja  körülvenni 
a k ed vér o kiveheti részét as élvesetekbél. 8 
minthogy nála a sziv érzelmei nem jöttek szá-
mítás alá, csodálkozott afölött,  bogy L« nko ki-
kosarazta a szintén gazdag kérőt a kifejezési  adott 
Lenke előtt rosszalá.«áuak. 

Az ideális érzelmű Lenke viszont uag>on 
helytelenítette a Mariska elhatározását éa lebe-
szélni igyekezett barátnőjét arról, hogy szerelem 
nőikül életét egy férfihez  kösse, mert s/erinte 
az arany csillogó hideg fénye  mellett, üre* szív-
vel élni, nem nyújt boldogságot; azt föltalálui 
csak a köloaönös szerelemben lehet» ba kunyhó-
ban kell is lakni. 

Mariska nevetve jegyié meg : 

— Ábrándozás az élet megrontója. 
Lenke szelíden igyszólt: 
— Adja Iiten, hogy lépésedet ue legyen 

ukod megbánni. 
Ezzel útjaik elváltak. 

Mariska \igan élte világát. A kis városban, 
melylyel fölcserélte  síiilóhelyét, elsó szerepet 
játszott. Férje igen jó ember volt. minden kivált-
ságát teljesítette. A világkiállításokat látogatta 
s minden évben, hol egyik, hol máBÍk fiirdén 
nyaralt, feltűnést  keltve gazdag öltözékeivel. S 
habár szerelem nélkiil ment az idóa férühez,  de 
a gazdag nagy birtokol mellett kielégíthette azon 
vágyát, hogy csilloghasson. 

Lenke fidtalálla  ideálképéi egy költöi lel 
kiilctii csinos ifjú  személyében, ki viszout sze-
relemre gyuladt a bájos szép leány Iránt. Szi-
veiket kicserélték s midón az ifjú,  tanulmányait 
bevégzendó, bueaiit vett Lenkéiéi, iirök hűséget 
fogadlak  egymásnak, 

A hűség fogadalmat  egyik setn szegte meg 
éa még sem lettek egymásé. 

A jó Isten ugy végzett fölöttük,  hogy itt a 
földön  be cgyesii'hesaenek s az éld!; sorából ki-
szélitá az ifjút. 

Ki a veszteség mély gyáaz volt a Lenke 
szivének. Bvekig szenvedett bus komorságban. 
Sziiléi a legrosszablól tarlulták ; de végre sor 
sába belenyugodott. 

Talán az égből jött uekl a sugallói, hóin 
fájó  lelkének bus gondolatait leuye le pupirra éa 
tollal vett közébe, líz enyhttletet szerzett neki. 

Minél többet irt, mind jobbau oszoltak lel-
kéről a bánat sötél fellegei  s gyöuyörtelten ha-
ladott elére a szép irodalom mezején. 

Ha enyhe nyári alkonyatou virágos kis kert-

jének lugasában Üldögél, hol egykor a azeretett 
ifjúnak  érzelomtcljes leveleit olvasta a épitette 
jiivó boldogságának uranyoB fellegvárait,  lelke 
vissiasráll a letiiut baldog múltba 8 amint a 
szelid liold megezüstözi a tájat « halkan, látryati 
susog a langy osti azelló, látni véli ót. amint reá 
tekint éa ugy képzeli, mintha igy szólna hozzá : 
Bízom benned, hogy Itii leszosz hozzám a neut 
ajándékozod másnak a szivedet. Igaz Bzereltnein-
ért elvárom ezt Leukém ; a telkeink majd fönn 
egyeBiilni fognak  I 

É* Lenke hü maradt szerelméhez. 

Évek multán Mariskának gyakran eszébe 
jutottak a' Lenko Bzavai. kinek a boldogságról 
más fogalma  volt, mint neki. Moat látta be, hogy 
iuaza volt barátnőjének, iniddn azt mnudtu: 
.Az arany csillogó, hideg fénye  mellett, üreB 
szívvel élűi, nein uyuit boldogságot." Gazdagsá-
gával hiúságát kielégíthette, do ha a mulatságok 
ból hazatérve, lerukta ékszereit s pompás öltözé 
keit, ugyérezte, hogy szerelem nélkül az élet 
kopár Bivatag. 

Habár Lenke az élet utján egyedül haladva, 
nem élvezhette a családi élet örömeit, do azért 
'negelégedetleu töltötte uapjait. Lelke gyönyört 
talált a munkálkodásban. Szellemi azülöttei, mint 
a jó gyermekek a elbuoyt kedvesének emléke-
zete és a remény, hogy majd az örök hazában 
vele egyesülul fog,  édes érzéssel tölték el azi-
vét a uem érezte az élet sivárságát. 

A boldogságot egyik egyben, másik máa 
ban véli föltalálni.  Némelyeket osekélységek bol-
dogítanak, inig másokat, kiket a teremtő pazarul 
alkalmazott ajándékaival, semmi nem elégili ki 
Szerintem a boldogságot a hangulat szerzi meg. 
Lelkiállapotunktól függ,  hogy boldognak, vagy 
boldoglslaunak éressük magunkat. 

Cselédközvetités. 
(Folyt, és vége.) 

E Iiupvérdekn 1-özleiiiéiiyL irója szives engedelmével 
„Csiki"Gozdá"-nak a leputóbh uiegjeleut szamából 

vettUk át, 

A cselédek sorsa miall aggódó és folyton 
lelkesedd hazafiak  jajgatása miatt, állandóan 
jünek Magyarorzág külfioüflzó  vidékeiről a 
tudakozódások és megkeresések azok közvetí-
tése iránt, de az ajánlott bérek a kereső vi-
szonyai szeriül n'y alacsonyak, hogy azért itt 
helyben sem lehet cselédet fogadni. 

Különben is fölösleges  a cselédinvázió ér-
dekében már valami aj szervezeten törni a 
fejünket,  mert a cselédnépség tőlünk waggnn-
számra vonul az ország más vidékei felé.  Az 
orszáz nagyobb és kisebb városai már bnsé 
gesen el vannak árasztva székely cselédekkel. 
Kz érdekben már nincs szükség mesterséges 
közrehatásra. 

Ezekkel szemben mindig és ntindig a ki-
vándorlást szeretik mumusnak felvetni  a eunek 
a uevélioii s/okolt indulni mindm ideiránynló 
mozgalum. Hát ez mindig megjár tlres beszéd-
nek és hazafias  szólnmuak. meg is szokta lenni 
a hatást, de azért, ha ugyan van kivándorlás 
— és nz nem népkullámzás — azt evvel a 
cselédhitegeléssel, még csuk egy perczig sem 
lehel m-gakadályo/ni, sót még mérsékelni sem. 
Annak oka mélyebb és lényegesebb közgazda-
sági okokban rejlik, hogysem azt eféle  termé-
szetellenes, apró-cseprő vásári kiabálással meg 
lelt-lile szüntetni. Véleményemet e kérdésről 
már sokszor elmondtam. Must nem akarom 
újból ismételni. Legfenuebb  azt említem fel, 
liogy amig a Székelyföld  Oláhországgsl köz-
vetlen hitáros lesz s amig a székely életie-
valói-b és használhatóbb lesz az oláhnál éa 
mig Oláhországban nagyobb bért adnak a szé-
kely cselédnek és napszámosnak, mint Magyar-
országon, addig semmiféle  ba<afl*s  frázisokkal 
uem lehet a székelyt visszatartani attól, hogy 
akár szépszerével, akár szökve Oláhországba 
lia menjen és olt pénzt ne keressen. Valamed-
lig ezek a viszonyok meg nem változnak s a 
Székelyföldön  jobban nem érzi magát a székely, 
addig nundig leikeresi Oláhiit'szágol. Szerintem 
jól leszi, mert százávsl tudnám felsorolni  azo-
kat a székelyeket, akik ilthnn eladósodnak s 
Olábországból hozott pénzen menekülnek meg 
adósságaiktól. 

Trétás dolog ilyen nagy jelentőségű köz-
gazdasági kérdést amolyan upió eszközökkel 
akarni orvosolni. Hiszen a legelemibb fokon 
álló ismerettel ia be leket látni, hogy a szom-
széd oláh paraszt mnnkás osztálynak sokkal 
jobb dolga van otthon, mint nálnuk a székely-
nek ; mell ha ellenkezőleg állana, azok jönné-
nek hozzánk s nem a mieink mennének hozzuk, 
lévén a Székelyfőid  épen olyan messze Oláb 
országtól, mint Olábország a Székelylöldlil. 
Avagy talán az oláh paraszt jobban szereti ha-
zája lüldét, mint a székely a magáét ? 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a szé-
kely cselédség ügyében valamit lenni kell, de 
nem egyolilalnan csak a cselédek érdekében, 
hanetu egyúttal a gazdák érdekében is. 

A közerkölcsöknek a székelyföldön  be&l-
loll teljes lazaláss, sót népinknek minden er-
kölcsi érzékből való teljes kivetközése, legelső 
sorban a cselédségen és a napszámos osztályon 
nyilvánul. Sajnosán esik látnánk, hogy manap-
ság a jó cselédnek még a bire is kiveszett. 
Olyan cselédet, mely a gazda családja tagjai-
nak tekintené magát s ennek folytán  a gazdája 
érdekét tartaná előbbvslónak az idegenénél, ma 
már képzelni sem ludgnk. Örvendünk az olyaa 
cselédnek, amelyik nem mntatja magát a gazda 
legveszedelmesebb fizetett  ellenségének. Mikor 
a nőcselédek vágyainak netovábbja a szoptatós 
dajka állapot, s mikor ezt az állapotot már nem 
azégyenli. hanem törekszik rá, mert havi 80—40 
korona bérre van kilátása, ez éa a vele kap-
csolatos körülmények már sokkal komolyabb 
hurok pengetésére kell SsztSnözzenek, mint ami 
a cselédközvetités hasznában kilátásba jöhet. 



Mámiiu 1. C S Í K I L A P O K 9. saérn. 
K i ragyák i f i i M n  dia, hogy ideális 

gondolkodásnak u ilyen bajok láttára. mindjárt 
valamely cseléd képezdék re, vagy tanfolyamokra 
gondolnak, melyekkel a bajokat orvoaolnl kép-
zelik. Tórtéat i« már iok kísérlet ez irányban, 
természetesen mindra eredmény nélkil. Én a*m 
tehetek róla, de Aszintéa be kell valliam, bogy 
ai ilyes módszerekkel aem Isdok rokonszen-
vezni, azokat a valódi cél érdekébea eaak 
kábítószereknek tartom, melyekkel csak a lelki' 
ismeretünket akarjuk elaltatni. Azért a cseléd-
kérdés megoldásánál a gazda érdekeit sem tud-
•áa egészen figyelmen  kivll hagyni, mivégből 
azt tartom, kogy akár a cselédtörvény revíziója, 
akár törvényhozási kllön intézkedés alapjáa, az 
Igy olyképen volna rendezendő, hogy mindkét 
érdek|telj'sen msgóvsssék * amaz intézkedések a 
székelyföldi  különleges viszonyoknak is meg-
feleljenek.  A cselédköz vetítést pedig sem a 
cselédek, sem a gazdák érdekében szükséges 
aek aem tartom. 

T. Nagy Imre 

Tea-estély. 
.A Csiksomlyii Jótékony Nöegyesttlít" 

faját  pénztára javára 1905. február  25-én a 
gimnázium rajztei méhen fényesen  sikerült, mű 
soros tea-estélyi rendezett. 

Ez alkalomból kifolyólag  örömmel fldvö 
söljlk az Egyesület vezetőségét, bogy — bár 
hosszas szünetelés után, de az eddiginél sok-
kal aagyobb lelkesültséggel lógott ismét a szo-
kásos estélyrk rendezéséhez, melyek aemcsak 
a közönségnek nyújtanak kiváló szórakozást, 
hanem a humános czélt szolgáló egyesület pénz-
tárát is gyarapítják. Ebben a tekintet ben leg-
nagyobb érdeme Páll Gáborné őnagyságának 
,A Csíksomlyói Jótékony Nöegyesfllet"  elnö-
kének van, aki teljes odaadással és erélylyel 
már régóta azon fáradozik,  hogy az Egyesület 
a pozitív haladás terére lépve, minél nagyobb 
••akáaaágot lejtsen ki. 

Ilyea iránya törekvés eredménye volt a 
szombati estély, melyről csak dicsérettel szál-
káink a amely egy nagyobb városi, fényes  ke-
retbe is jál beillett volna. Ezzel aem azt akar-
jak mondani; mintha Somlyóval sem volnánk 
megelégedve és mialha rosszal esnék a csík-
szeredai, fejlettebb  Ízlést ,'honoy soit qui mai 
y pense I) közönség részéről a somlyói törek-
vések felé  irányuló mellőzés, hanem azon nlo-
plkus óhajtásunkat szeretnők sejtélni. vajba 
•ég nagyobb érdeklődés mellett tágasabb be 
lyiségben és biztosabb talaion rendezhetné az 
Egyestlet estélyeit. Biztosabb talajon — mon 
dom — mert a gimnáziumi rajzteremnek az s 
sajátsága van, ami a Láuczhidnak. Reng. 
Észléietemet rögtön közöltem is a malhematika-
fizika  egyik kiváló tanárával, aki aztán szives 
volt előre eszközölhető számítás alapján meg-
nyugtatni. Leszakadástól nem kell tartanunk. 
8 elvégre is — hl a legrosszabb esLetőséget 
vessztk számításba — mi a teremnek igen 
szerenesés pontján, s szélén ülünk s mivel zu-
hanás közben mi kertlnénk felül,  nagyobb haj 
bennünk nem esnék ; legfölebb  lábunk vsgy 
nyaknnk törnék ki. 

A műsor minden pontja kiválóan sikerült. 
Milyen mtizlég s fóként  a nők részéről mennyi 
kedvesség I Szeretném parfümbe  mártani tolla-
mat, hogy méltá anyaggal jellemezhessem a 
szereplőket. D<t ah I csak szürke nyomdafesték 
áll rendelkezésemre. 

Dományánez András kiváló technikával 
előadott hegedűszólója nián Végemé Földes 
Anna őnagysága lépett a pódiumra. Föllépése, 
hangjának melódiája s a lélek legkifejezőbbjé-
nek, a> irczjátéknsk természetessége leszi az 
A művészi előadását eredetivé. A közönség 
«zero lben fel-felcslllanó  könayek voltak tanai (s 
ez a legszebb kritika), hogy milyen őszinte ér-
zéssel szsvalta a költeményt, liakai Emilnek 
„Sisrenád" czimü monológját Bocskor lloaks 
párallaa kedvességgel adta elő. 

A tapasztalatlan bakfis  naivságáaak s 
ebből következő ártatlan tévedésének szerepét 
dicséretreméltóbban játszani nem is lehetett 
volna. A programa legutolsó pontja a „Leány-
kért* cziml egy telvonásoa népszínmű volt 
mely as ilyenfajta  művek sorában a gyengéb-
bek közé tartozik. Sem helyzete, sem cseleit 
méoye nincs a esek hiányábsn meséről és nyelv-
ről beszélni nem is lehet. Ezt a közönséges 
témájú darabot igen szép sikerrel adták a sze-
replők. 

Bocskor Irma k. a. a 8agár Kata szere-
pét oly érzéssel és ritks páthoszaélktliséggel 
alakította, hogy azl néhány diesérő szávai ki 
Ma lehet fejezni.  Szép énekeit élvezettel hall 
gatta a közönség. A női szereplök közti még 
klHMsen kitint Szlávik Ferenciné önsgysága 
Panna szerepében, aki Bár kellemes megjelené-

sével lapara ragadta a klzöaségel; továbbá 
Bogáthy Ilaaka, aki kedves Sárijával a hall-
gatók at lebilincselte. Tóth Gizike és Véger 
Rózsik a kis szerepeiket ssintén igen jél adták 
A férfi  szereplők közül különftsen  ZsógOn Géza 
az öreg paraszt gazdát, Zsreezky Jenő a gaz 
dag legényt, Gábor László a szerelmes bojtárt 
és Szabó Károly a Jabási gazdát sikerrel ala-
kitolta. Eonyit a műsorról! S ha néhol nem 
voltam elég figyelmes  — ne érje gáncs feje-
met I — bocsássanak meg, uagylelkfl  höl-
gyeim. 

Programai ntán — kell-e említenem? a 
kedves asszonyok s as édes lánykák erélyesebb 
nemünkkel egyetemben a reggeli Arákig mn-
laltsk. — a. 

A székely szövetség. 
A marosvásái helyi székely társaság a kö-

vetkező czikk kOzlésére kért lel: 
Alig lehet fontosabh  hivatása a keleti 

határrészben társsdalmi intézménynek, mint a 
székely érdekek védelmére és szolgálatára ala* 
knlt székely szövetségnek, amely immár jóvá-
hagyóit alspszahálynk sorján keresi a kspcso 
latot és szövetkezést minden székelyföldi  kul-
turális és közgazdasági alakllással, hogy egytll 
a legkülönbözőbb felfogással  és érdekek szerint 
minősülő programmal védelmébe vrgye a keleti 
magyarságot. 

Ennél a munkánál minden msgysr alskn 
lásnak találkozni s s czéllal rokonszenvezni 
kell, hs nem akar a hazaáinlás bűnébe rani 
szívtelen elzárkózása mialt. 

A székely szövetség töhh mint S00 fel-
hívást bocsátott ki a székelyföldi  kaszinók, 
polgári, lanitóegylelek, gazdakörök, szövetke-
zetek, nagyobb ipari és kereskedelmi érdekelt-
ségekhez, hogy a csatoltan «egktldoti alap-
szabályai szerint kötelékébe lépjenek s csekély 
évi 10 koronás tagdíjjal mfikOdésében  anyagi-
lag is támogassák. 

Nem lehet, nem szabad elzái kőzni e fel-
hívás elől épen ntost, mikor a nemzeti felbuz-
dulás keresztül tör minden akadályon Magyar-
ország érvényesülése s benne a magyarság bo|. 
dogságáérl, 

E hszarész, hová a székely szövetség 
működését rendellelésszerüleg elsősorban kiier-
jeszti, soksi veszített magyarságából, sokai 
ellenálló képessegéből, jól lehető tartozéka, még 
pedig erős tsrtózéka kell legyen — az anya-
országnak. 

8 amig veszített és mindig csak veszített 
— fájdalom  — nyakára nőitek a nemzetiségek, 
azok kőzött pedig különtsen a czéltudatos 
programra szerint csoportosult és törekvő oláh-
ság. Ugy. hogy Erdély legmagyarabb vát me-
gyéiben ia tért foglalt,  tovább terieszkedésre 
biztos alapot rakott. Iiakoil pedig kulturális 
és közgazilssági alakulásainak, hivatalba jutod 
egyeseinek eikölcsi és anyagi támogatásával. 

Lefoglalta  a jelzálogilag lekötötte nz ösz-
szes lefoglalható  magyar birtokokát; iskoláit 
beékelte, misszináriussail beküldölte minden-
hová, «bol csak egy kis talajt nyert, hová lábát 
megvesse, 

Bussn Striánul, oláh Agitátor, most orsz. 
képviselő, g magyarság nyilt ellensége (és 
mégis magyar törvényhozó) közelebb könyvet 
adoll ki Bukarestben. Ebben statisztikai sds 
tokkal világítja meg s magyarországi oláhság 
helyzetét, amint tért foglalt,  terjeszkedik köz-
gazdasági és kulturális szerveivel; szaporodik 
és dominál a hivatalokban és hadseregben . . . 
Adstsit hitelt éidemlő forrásokból,  — lőlüuk 

érni. 
Eob.u mondja el, bogy 269 községet bó-

dítottak el lőltnk. 
É< a ksladás biztosítékát abban látja, 

b->gy ami oláh intézmény van, as mind össze-
fogott  és Összefog  a közös czél biztosítására. 

Tengei pénzt és munkál, fanatikus  lelke-
sedéssel, peresig sem lankadva horduak Össze. 

Vallásuk egységéi, politikai csoportosulá-
sukat is erre használják ki. (A msgysrt ezek 
megosztják, sót ellenséggé teszik.) 

El a példa kiálló szó! Halljuk, értsük 
meg és kóvesstk. 

Magyar pénzintézetek, kaltnrális és köz-
gazdasági alakslások ba mind Összefognak, 
megtOrik, meg kell törni akaratukon az oláh-
ság törekvésének, mert csak egy akarat a ma-
gyarság akarata llhet diadalt — Msgysr-
országon. 

De IljOn Isi Munkára azért mind, aki él, 
akiben magyar suv dobog, msgyar vér csór-
gedez. 

Nekünk élni kell I Halljuk meg a székely 
zövetség hivá szavát, — sorakozzunk zász 
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— Klneveaéa. A m. kir. gazságiflgymim 
siter Szebeni Gerö gyergyószenlmiklósi járás-
bírósági aljegyzőt ugyanoda jegyzővé nevelte ki. 

— Áthelyezel. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Hálint Alaios somorjai adóhivatali tisztet 
ftleki  Vilmos helyébe a csíkszeredai kir. adő. 
hivatalhoz helyezte át. Nevezett adótiszl itt 
gyakornokoskodott és első kinevezését itt kapta 
volt meg. 

— véglegesítés. A m. kir. pénzügy-
miniszter A m b r n 8 Dénes csíkszeredai kir. 
adóhivatali ideiglenes minőségű adóhivatali lisz-
tet ezen állásában véglegesítette. 

— Hymen. Dobál Antal gyimeskózép-
loki kereskedő lebruár 23 án a csikszépvizi 
önuényszerlarlásu templomban oltárhoz vezette 
Szebeni Drák Rózsikát Deák Elek egjhV/.köz 
ségi főcurator  kedves és szeretetreméltó leá-
nyát. Esküvő után a Dobál Gergelynél elköl-
tött ebédről az nj pár nászatra mént. Sok sze-
rencsét kívánnak I 

— Uj ügyvéd. Városink Agy védi kara 
íjból egy kiváló te'ieiségü, jeles képzettségű 
nővel gysrspodott. Dr. D a r a d i c s Félix, la-
punk belső munkatársa ugyanis az ügyvédi viza. 
gát a marosvásárhelyi ügyvédi vizsgáló bizott-
ság elölt a napokban lelle le lényes sikerrel 
s irodáját városnnkbsu ai (Apsfiy  M.-utczáhan) 
nyitotta meg. Sok sikert, azaz sok pert kivánttnkl 

— Kováoa Gyárfás  ügyvédjelöltet ki-
váló sikert el kiállott szigorlatai alapján f.  évi 
lebinir 25-éu Kolozsvárt az államtudományok 
tudorává avatták. 

— Tombola-estély. A Csíkszereda—zsO-
gödi oltár-egyesület 1908. márczius hó 4 én 
(szombaton) saját pénztára javára a Kossuth 
szálloda nagytermében lombola-estélyt rendez. 
Az estély iránt nagy éideklödés mutatkozik. 
A rendezőség fáradhatatlanul  buzgólkodik s 
siker érdekéhen, ami ugy hisszük, az önzetlen 
munkát kísérni is fogja.  Az estély este nyolc/, 
órakor veszi kezdetet. Bnlépőjegy I korona, 
tombolajegy 30 fillér. 

— Pos ta i ügynökségek felállítása. 
A kereskedelmi miniszter Csikkozmás község-
ben Lázáifalva  kOzség bevouásávsl és Tnsnad 
községben Verebes kő'.ség bevonásával postai 
ügynökségek létesítését halál ózta el. Az előbbi 
ügynökség összeköttetésben lesz a szenlmártoni 
posta és láviidahivatallal és a Kászonujfslu— 
szentiuártoui koc-i küldönc/, postajáraltal, az 
utóbbi pedig a Insnádfürilői  posta és távírda-
hivatallal és a brassó—gyimesi 246. számu 
kalauz posta járattal. A postai ügynökség 
korlátolt, naponkint legalább 3 őrsi szol-
gálatot végző hivatal s rendszerint csak 
poslnkezelést leendőket végez. Az ügynökség 
vezetője lehet az illető községben lévő Unité, 
lelkész, jegyző, kereskedő, gszúász vagy más 
erre alkalmas 17 ével betöltött,' erkölcsileg és 
politikailag kifogástalan,  rendezett anyagi viszo-
nyok közölt élő s kellő biztosítékot nyuitaiii 
képes egyén, kit a szolgálattal szerződésileg a 
posta és lávirdaigazgalóság biz meg. A postai 
ügynök tallózik a posla és lávirtlitigazgalóság 
által kijelölendő bizottság előtt vizsgál lenni 
Munkadijiálaléka mindkét ügynökn-k évi 240 
korona lesz, de biztosítékul 100 koronát tar-
tozik készpéuzben lefizetni. 

— Tea-estély Cstksomlyón. A Ősik-
anmlyói Jótékony Nőegyesület márczius hó 
4-én (szombat) pénztára javára változatos mü 
sorral tea-estélyi rendez, melyre a t. érdeklődő 
közönséget ezúton liivj* meg. 

— Nyilvános köszönet. A csíkszeredai 
izraelita nőegylet febr.  18-iki, erkölcsi Blke-ekben 
gasőag estély ón felUlflzettek  : Herczberg Károly 50 
K.. Tausinger Ármin 26 K„ Beok ea SpnzerCaik-
szsulimre, Kleiu Károly, Klein Zsigmond Bu-
dapest, Venetiáner Mor és Wender Dávid 
20—20 koronái, Pauszoé Mikó llonn urnó 18 ko-
ronát, Bellák Lipót, Ehrenreich Albert, Fai kas Lá-
tár regálé bérlő, fliedlander  Lajos, Priedliiiider 
Simon, Groaz BjMs Brsssó, Groazmaon Ödöu, 
Janoviiz József  Csíkszereda, Kleio Sámuel Brassó, 
Klein Sámuelné, Maisol Bernát, Meisa Rezsó, 
Smilovics Jakab, Dr. Szántó Samu, Hzintlk Dávid 
Mármar. .anigei. Teichner Jakab Udvarhely. King 
wald Márk éa Wohánks éa Tsa Budapest 10—10 
koronái. Bokrosa Endre éa neje. Kallós N. titkár 
Brassó, Nagy Oyula és Dr. Wassormann Jenő 
gyári orvos Uyimeaköséplok 8—6 koronát. Botár 
Bálint állomásfőnök  ós neje, Dr. Fodor Antal. 
Fried Sama, Juoger Sándor, Klein Zsigmond, 
Kohn Nándor és Pap Domokoané urnó 0—6 ko-
ronát, Barla Sáudor, Beoae Imre főszolgabíró  és 
ueje, Bermánn Wolf,  Dobál Anlal, Fried Hermaun, 
üoldfluger  Jenő, Goldschlág Orsiás, Grilnfeld 
Lijos, Guitmánii Samu, Hamburg Arnold, Jakub 
Gyula, Kancsuker Adolf  Brassó, Laoziua Károly, 
Liohtmaon Ignáci, Márer Benő, Mnyer Lipót, 
Meskó Lukács. Nistel Lórinoz. Potoeaky Márton. 
Venetiáner Simon Bealleicse, Wagner Richárd 
éa Weias lgoáes Temesvár 6—5 koronái. Darvas 
Nándor, Niasel Adolf  és Steiaer Nátán 4—4 ko 
rónát. Bori Mikss, Glngold József,  Goltfried  Be-
nedek, Dr. Nsgy Béni. Blehtmaan N., Stern Emil. 
Svébel Maresoll éa Dr. Ujfalusl  J«aó 3—8 ko-
ronát, Alberti Lajos, Bernát Izidor, Borsai Mór, 
Császár Sámuelné, Dr. Csiky Joasef,  Frledniann 
A , Gőisy Árpád, Jellinek Lipót, Kozma Istváu, 
Nussliaum Lajos, Potoczky Gerö, Sámuel Her-
mina, Spílier Ignácz, Turteltaub Helén, Vákár 
Lajos. Dr. Versss Sándor és Wellmann Samu 
2—3 koronát, QyAoós Gyula, Jánosé István, 

Sohimek Iiiáel, Szsbó Miklós, Tsrssi Sándor és 
Ssékely Ödöu I—I koronát a igy öaesesen 688 
koronát. Kzen Ssssoghes hoisásaámllsodó as es-
télyen jegyekből, kisorsolt és elárusított tárgyak-
ból befolyt  899 kor. 60 fillér  s igy as összes 
bevétel 1682 kor. 60 fillér,  melyből levonandó 
s szükségszerű, nagymérvű befektetések  éa kiadá-
sok ezimén «eszesen felmerült  1209 kor. 48 fil-
lér kiadás, maradt tiatlajövedeleui gyanánt 828 
kor. 02 fillér.  Fogadják ugy a relülfiietók,  mint 
as egyes közreműködök. valamint as egylet 
czéljait sikeresen támogató czégek és igazgatóik 
s nevezeteseu a Beok és Spiizer-czég, Ehrenreich 
Albert éa Venetiáner Mór urak az egylet hálá-
san kiérdemelt köszönetét és elismerését I 

— Vegyes házasság. Bégi elismert 
dolog, hogy a szerelem hatalma nem ismer 
akadályokat, melyeket leküzdeni ne lehetne, 
ha az kölcsönös vonzalmon alapul, bármily erős 
legyen is a válaszfal,  melyet át kell törni. Ezt 
igazolja a csikszenlsiinoni Jánosi János formás 
lóm. kath fiital  legény és Mayernvics Eszter 
csinos zsidóláuy esete is, kik a miudkét rész-
riíli szülők tiltakozása ellenére is egymással 
polgári házasságra léptek a napokban. A ná 
lonk szokatlan s talán egyedül álló esel ngy a 
községben, mint a vidéken nagy feltűnést  kel-
tett, inert még arról sem szól semmit s fáms, 
kogy a kél szerelmes pár legalább s neUn 
születendő gyeimekeknok mily vallásban leendő 
n~vellelésp iráni megegyezlek volna. 

— Nyilvános köszönet. A csíksomlyói 
Jólékuny Nöegyesfllet  folyó  bó 26-én rendezett 
tea-estélyen feltlfizeltek:  özv. Adorján Imréné, 
Albert Tibor, Ambrus Dénes, Dr. Ballő István. 
Btlogh Ferencz, Bálint Gyöigy, Csató János, 
Dományánez Péter, Erőss Jó sef,  FazakssGáa 
pár, Dr. Fodor Anlal, ó/.v. Földes Józsefné, 
Jakab Antal, Kádár Mátyás, Kassai Lajos, 
Karácsony József,  Körösi Géia. Kálnoky János, 
Král, Király Henrik, Dr. Kolonics Dénes, Ma 
dár Imre, Murányi Kálmán. Mayer Lipól, Nagy 
Imréné (Csíkszeredából). N. N., N. N„ N. N.. Pál 
Ferencz, Pál lgnáczné, P. Pál Kap. János, 
Rákosi, Salamon Erzsébet, Ozv. Szász Dumo-
kosné. Salamon Alajos, F. Leó, P. Ttma Dé-
nes, Wéger János. Wolf  Károly. Ezenkívül 
még énlnrműt adtak : Ozv. Földes Józsefné  3 
tál süteményt, Ambrus Dénesné 2 tál süteményt, 
Bnlogh Istvánné 1 Ul süteményt és Sánlba 
Róza k. a egy tortát. (Jgy a felüld/élők,  mint 
a uem-sszivl adakozók fogadják  o helyea is a 
szegények és árvák nevébeu a Nőegyesűlet há-
lás köszönetét. A rendezőség. 

— Jegyső i nyugd í j választmányi-
tagok Választása. A vármegyei jegyzői kar 
a kOr- és község jegyzői nyugdíj választmányba 
rendes tagoknak Kovács Béla mindszenti, Pálffy 
Audrás somlyói, Ferenczy Béla tusnádi, Lő-
nncz János kozmási, Tompos Károly csiesói 
jegyzőket. Póltagokmk Arpa Ltjos dánfalvi, 
R»ck Ferenc/, szeutsimouí, Puskás Lajos caik-
szeutgyörgyi jegyzőket választolta meg, 

— Alapszabályok megerősítése. A 
löldmivelési miniszter a Gyergyóalfalnbsn  és 
Teketőpatskon megalakult gazdakőiök alap 
szabályait a müködbetési jog záradékával ellátta. 
A belügyminiszter a vármegye kOzOuségének a vá-
góhidak felállítása  és s husvágás gyakorlása iránt 
alkotott szabályrendeletét szintén jóváhagyta. 

— Tüzoltóegyletl mula tsag . A csik-
várdotlalvi és ceohott'alvi önkéntes tűzoltó tes-
tűiéi. márczius hó 5 én (vasárnap) este a gya-
korló iskola termében a tűzoltó parancsnokság 
védnöksége inelletl sa|ál pénztára javára színi 
elöadasssl egybekötött zártkörű tánczestélyl 
tart. Beléptidijak : Körszék 1 korona 60 fillér, 
zártszék 1 korona 20 fillér,  állóhely I korona. 
Felülfizetéseket  a jólékonyczél érdekében kö-
szönettel fogad  és hitlapilag nyugtáz a rende-
zőség. Kezdete este léi 8 érakor Etelék és 
italok jutányos álon lesznek számítva. Előadásra 
kerül „A betyár keudője" czimü népszínmű 
4 felvonásban  Abonyi Lajostól. 

— Helyreigasitas. Lapunk mult szá-
mában birt adlnnk arról, hogy a földmivelési 
miniszter a takarmánysztkségben szenvedi 
egyes gazdák kívánságára kész vssuton szénát 
szállítani. Ezen közleményünkbe a küldendő 
széna ára métermázsánkiut 7 korona helyett 
sajtóhibából 2 koronában jeleztelvén, az érdek-
lődök tájékoztatása végett szlkségesaek tar-
ioli uk a hibát ezennel helyreigazítani. 

— Az orvvadászat terjedése. Igazán 
el lehel mondani, hogy az orvvadászaLeldorádója 
Csikvármegye. Nincs itt az orvvadászat meg-
gátlására tOrvény, de még hatósági kóaagek 
sincsenek, kik képesek volnának és akarnának 
is a teljes vakmeróiéggsl üzötl visszaélések 
meggállásáhan részt venni. Az utóbbi években 
külöuösen elharapódzóit a nemesebb vadaknak 
csapdákkal való pusztítása éa ebben a legelső 
helyet foglalja  el Rákos község és vidéke. Ezen 
kivül több más község orvvadászai rendszere 
sen űzik ezl az embertelen mesterséget és leg-
inkább tilalmi időben és ami még hitványabb 
dolog, magában a városinkban is akad tiszt-
viselő-féle  ember, ki az igy fogott  vadakat — 
bármely időben — veszi és lirerálja tovább 
minden lelkiismeret fnrdalás  nélkül. Ezt külön-
ben a t. rendőrség régen leUlelbette volna, 
mert hisz ott is sejthetik, hogy ki az orvvadászok 
orgazdája. Nagy foki  visszaélés továbbá as, 
hogy vármegyesierte a kopók birkamódra 
szaporodnak az orvvadászok birtokában, de aa 
elöljárók lelkíismerellensége folytán  alig vesz-
nek fel  adózás alá kopót. Es a lelkiismeretlen-
ség pedig a vármegyei állategészségügyi alap-
iak százakra menő kárt okos éveakiut. Még 
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-okféle  visszaélésről lehetne panaszkodni, de 
ezzel egyelőre ráakarlnnk mutatni a visszás 
állapotokra és kérni * főszolgabírókat,  a 
csendörparancsnokságnt éa a rendőrhatóságot, 
hoey a jeleni lüih'letlen állapotok megszűnte 
lésére nagyobb erélylyel törekedjenek s ne 
sajnálják alanton közegeiket ebbeli kötelességük 
teljesilésére rá-zoiitani, meit ez funtos  közgáz 
dasági érdek, s aerl a törvényt magát sem 
lehet a felelős  közegeknek teljesen ínyeimen 
kívül hagyni. 

— A kerületi anyakönyvvezetőt 
aliások bessüntetese. Az 1903. «vi IV ik 
tőr"ényczikk, mely az auyakönyvvezelői leeu-
döket a községi és körjegyzők feladatává  leszi 
a kerületi anyakönyvvezetői állástik beszünte-
téséi elrendelvén, a belügyminiszt-r közelebbről 
K»th •may Domokos inaro-tvásarkelyi kerületi 
anyakönyvvezetönek ezen minőségbeli tovább 
működését beszüntette, de egyattal egész Er-
délyre kiterjedő hatáskörrel a végrehajtás ellen 
őrzésére és felügyeletére  nevezetlet rendelte ki. 

— Budapesti Saékely Diák-Otthon. 
A bndspesti .Főiskolai Székely ÜUbon Kör', 
as .Országos Magyar Szövetség" egyik Ifjú 
sági osztálya elhatározta, hogy közadakozásra 
hívja fel  a nagyk&zönséget, különösen az er-
délyrészi magyarságot, liogy áldozatkész ado-
mányaival segitsen lerakni alapját egy főiskolai 
nevelő intézetnek, a Székely Diák Otthonnak, 
amelyben évenktnl mintegy 100—150 székely 
származása főiskolai  tanaié és művésznövendék 
nyerne ingyen, vagy mérsékelt dij fizetése  tuel 
let barátságos otthont. Hogy egy ilyen .Szé-
kely Diák Otthon* Budapesten mennyire üdvöa 
és közszdkséglelet alkotó intézmény lenne, 
tudja azt mindenki, aki ismeri a i-zékas-lövá-
roaban lannlü székely származása ifjak  mbéz 
életküzdelmeit. Egy olyan főiskolai  nevelőinté-
zetnek, amilyennek a Székely Diák Ollhon 
van tervezve. A szegény, de tehetséges ifja 
megtalálja lalai között azokat az erkölcsi és 
anyagi felléleieket,  a melyeknek eddigi ma-
gára-bagyslottsásában egyáltalán birtokába sem 
jnlbalutt. A vagyonosabb szülők gyermeke pe-
dig megtalálja azt a barátságos otthont, a mely 
nek melege vissza fogja  tartani attől, bogy tá-
jékozatlanul belevegyülve e nagy város szédítő 
forgatagába,  erkölcsileg és testileg is áldoza-
tául essék a kínálkozó csábításoknak. De bogy 
ez valósággá lehessen, *zflk»ég  van a társada-
lom, különösen pedig az erdélyrészi magyarság 
áldozatkészségére. Az .Országos Magyar Szö-
vetség1 épeu ez álduzalkészség felkeltését  re 
mélle, mikor elhatározta, begy erkölcsi támo-
gatója és szószólója lesz a budapesti .Főisko-
lai S'.ékeiy Kői" e nemes törekvésének. Ezért 
vállalta magára, hogy segít összeg) iljtrut a 
szükséges összeget, ellenőrzi és kezeli szt a 
maga pénztárában. Épen azé, t kérjük a nemes 
szívd adakozókat, hogy a legkisebb adományt 
is .gyenesej az O. M. Sz. pénztarának (Bu 
ilape.l, VIII., Muzeum-körul 10. sz.) szívesked-
jenek küldeni. Különösen számítunk arra. bogy 
akaduak egyea lelkes bonflak,  kik vármegyék, 
törvényhatóságok, középiskolák és más testűié-
tek közgyűlésein keresztül viszik, hogy maga 
a testület lépjen be a Budapesti Székely Diák 
Otthon öróktiő tagjai sorába 6000 korona 
vagy ennek megfelelő  éri kamat lefizetésével, 
Az öröktlő tag egy ingyenes bely éveukéuli 
betöltési jogát magának tarthatja fenn,  vagy 
valamely testületre ruházbalia ál. Legnagyobb 
bizalommal mégis egyesek áldozatkészségére 
számítunk, mert nem szabad abban kételked-
nünk, bogy minden jó hazafi,  kinek bitül megy 
szőzaluuk, nemes versenyre kelve vesz részt e 
hazafias  és emberbaráti intézmény megleremté 
seben. Hadd álljon a Budapesti Székely Diák 
Otthon a kek Duna partján, neveljen színma-
gyar és összetartó ui-mzedekeket s hirdesse a 
nemes székelység régi dicsőségét, jövendő nagy 
nemzeti hivatását örökkön-örökké. Kelt Buda 
pesten, 1906. febrnár  havában. Esterházy Já-
nos gr., az Országos Magyar Szövetség elnöke, 
Jancaó Benedek dr., az Országos Magyar Sző 
vétség titkára, mini védők. — Székely Lajos 
tanárjelölt, elnök, Osatbó Ernő joghallgató, 
alelnök, Fülöp Albert jogballgatA, alelnök, 
Siklódy Lőrinez szobrász akad. nftv.,  titkár, 
Sándor Arlliur joghallgató, főtitkár,  Vida Ár-
pád festő  akad. növendék, titkár, Fábián Vil 
mos, tanárjelölt, ellenőr. Bíró Nándor joghall-
gató, pénztáros, Egerbázy Balázs állatorvostan 
halig., ellenőr, Szabó Oábor orvostan hallgató, 
jegyző. Pap Béla mUegyetemi halig., főjegyző, 
Barabás Miklós tanárjelölt, jegyző, Szakats 
Tibor keleti keresk. akad. balig., háznagy, a 
Budapesti Székely Diák Ollhon szervező bi 
zottságának tagjai. 

— Fontos Amerikába utasóknak t 
A magyar kormány az Amerikaba való utazást 
most már Brémán át is megengedte. Fiúmén 
ál Amerikába szóló útlevelek mosl már Bré-
mán At is érvényesek, ba az illető atas egy 
Bremennek szóló hajójegy birtokában van. 
Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül 
kell otthonról 20 koronát előre Bremenre elő-
legnek beküldenie, miié rögtön megküldetik a 
hajójegy. Jóegészségű és munkaképes mnnká 
sok, akik az amerikai rendeltetési helyig szóló 
vasúti jegyei kifizették  és azonkívül még 60 
korouát készpénzben felmulatni  tudnak, Ame-
rikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai 
vannak Amerikában, hozza magával azok ezi-
rneit. Szembetegek vagy egyéb testi fogyatko-
zásban szenvedők, 60 évnél idősebb személyek 
vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő 

gyárral szerződést kötöttek, mely szerint olt 
bizonyos meghatározón béréi l dolgoznak, Ame-
rikából visszautasillalnak. Ratiburban valammt 
Bremenben minden kivándorló megvizsgálunk, 
mindenki lebát, a ki Bremenben hajóra felszáll, 
előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer. 

- U j gyógysser különlegességek. Fe-
kete Mór borszéki fűrdötulajdonos  az ottani 
ásványvizek f-lbasználásával  „Depnrotiv poslilla" 
és „Qrazióaa tabletták1' czim alalt hashajtó 
természetű gyógyszer különlegességeket készítte-
tett és forgalomba  hozni szándékozott. É'lesűlé 
síink szetint a belügyminiszter, kilói a Inrga-
lomba hozásra engedelyl kélt, elrendelte, hogy 
a „Graziosa tabletták" elnevezésű borszéki só-
készilmény a megyei tiszti főorvos  által a hely-
színén megvizsgáltassák és hileles vegyelem/ése 
bemutattassék, a csak azután fogua  a miniszter 
az engedély megadása felett  határozni. 

— A Ssékely Ssövetség kereime. 
Pár hónapja immár, bogy jóváhagyull alap 
szabályok nyomán megalakult a „Székely Tár-
saságuk Szövetsége" és kibocsátotta csatlako-
zásra biztató felhívását  az erdély részi, különö 
aen a székelyföldi  kulturális és közgazdasági 
irányú egyesületek éa társulatokhoz. Abból az 
alkalomból, bogy e ino'.galnm jelentőségét lapunk 
más helyén szóvá tettük, a Szövetség eluöksege 
lap nk ul|án is felkéri  a megkeresett egyesüle-
teket, hogy a csatlakozás érdem4ben lehető 
sürgősen nyilslknzzanak. illetve tájékoztató 
értesítésüket válaszai sz elnökséghez Maros-
vásárhelyre sürgősen kűld|ék be, hngy nagy-
aránya kullurmnzgalmánál az érdeklődés felni 
teljesen táiékozv* lehessen. 

- „A kisbirtokosok országos löld 
hitelintézetének" Sándor  Kálmán igazgató 
Vezetése alalt Maiosvásárhelytl. (Főtér, 7-ik 
szám, l-ső emelel, 2-ik ajló) állandóan nillködii 
székelyföldi  képviselősége  ez éri február 
haván kezdve, a székelyföldi  kirendeltség kez 
deményezésére, a nagy forgalomra  tekintettel, 
kibővítésben részesült. A marosvásárhelyi telek-
könyvi hatóság területére szerződtetett dr.  Feny-
vesi Soma üryvéd, jogtanácsoson kivül. aki 
jövüre is a feleknek  rendelkezésére áll; njabban 
jogtauácsosoknl szerződtetve lellek a szász-
régeni  telekkönyvi hatóság területére: dr 
Szabó  Béla szászrégeni ügyvéd ; a nyárád-
szeredai  telekkönyvi hatóság területére: dr. 
Huszár  Lajos nyárádszeredai ügyvéd, a kiknél 
a kölcsön (elvétele iránt — területeiken lakó 
felek  — személyesen vagy írásban színién 
jelentkezhetnek. 

— Bemekmâ. Megjelent az Érmelléki 
első szólóoliváuy telep árjegyzéke 15-ik évfolyam, 
rendkívül díszes kiállitás, számos képpel éa gaz-
dag tartalommal, mely nemcaak az árakat, ha-
nem miudenkluek, aki a e/őléaset iránt uem is 
érdeklődik, szükséges gyakorlati uiasilâaokal is 
tartalmar. Ez a mü bemutatja éa bőven ismeri 
teli az országban oly rohamosan terjedd sodrony-
fonal  és tüskés sodrouykeritések alkalmazását is 
12 képben. Aki czimét egy lovelezó-lapon tudatja, 
annak iuuyen és bértineutve küldetik meg, czim 
(Érmelléki elad siólónllvány telep) Nagy Kánya 
(Biharm ) Ezen telepnek mai azáinunk hirdetési 
rovatában közöli (Siólágast ültessünk) czimü hir-
detéfüukre  felhívjuk  olvasóink nagybecsű fi-
gyelmét. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
Második nap. 

A csikszeiedai kir. törvényszék miut es-
küdtbiróságnál az esküdlszéki ülésszak máso-
dik napján kedden, e hó 21 éli baláll okozó 
súlyos testisértés bűntettével vádoll Bors Simon 
Simoné Gyergyódilró—bodosi lakos bűnügye 
foglalkoztatta  az esküdibii óságot. 

Az esküdtbíróság elnöke Dr. Uullya László 
kir. lörvsz. elnök, tagjai Kovács Lajos és Csip-
kés Árpád kir. törvszéki bírák, jegyzője Veress 
Árpád kir. törvszéki sljrgyzö voltak. A vád-
balóságot Wellmann Samu kir. alügyész kép 
viselte, a vádlottat Dr. Nagy Béut ügyvéd 
védte. 

Az esküdtszék megalakítása ulán rendes 
esküdlek lellek: Bancz János, Szentes Gergely, 
Kárődi Albert. Ferencz Józsel Mihályé. Gál 
M klós, Szász János, Kedves Bíró István, Fejér 
Jakab, Szopos Albert, Madaras Albeil, Sándor 
István, Lázár Márton. Póteskűdlek: Vízi Jó-
zsef  és Székely János. 

Az elbírálás alatt levő ügy tényállása, 
amint vádlóit is beismerte, röviden a követ-
kező volt. 

Mnlt évi szeptember 25-én Bors S inon 
Simoné vádlott abból az alkalomból, hogy 
október elején mostoha fiának  Zöld János a 
Geigelyének s anokaöcscsének Bors Siniuii »/ 
Antalénak be kellett katonának vonului, a há-
zánál mulatságot rendezett s ez alkalommal 
többekkel páliukázgalva megittasodott, s ami 
dón a veudégek eltávoztak, kevés idő múlva 
le is feküdt.  Nem siikal aludhatott, amikor ál-
mából unokaöcsc-e Bors Simon (az Ant lé) 
azzal keltette fel,  bogy menjen segítségéi e, 
mert az oláhok megakarják verni, ő ágyából 
felkelve  megfutamodott  az uuokaöcscae ulán s 
bér az utón találkozott a mostoha fiával,  aki-
tói értesült, bogy nincsen semmi baj, mégis a 
korcsma felé  ment, abol Bors Simon Antalét 
állítása szerint megakarták verni s azután ta-
lálkozott Tompea Mihály a Demeterével és 
Dobreán János a Péterével, a Tumpeával kezet 
fogolt  a azzal kettői hátralépett és a kezében 
lévA karórai Dobreán Jánost főbe  ütötte, amire 

ez le< sett, a azután még rgv ütést niérl iá. 
álMá«a szerint azétl, mert Dobreán a karján 
levő fejszéL  megmozdította s azt hitte, hoey 
m-gxkarja ülni, aznnban ezen védelmezése sem 
nyeil igazolást. 

A bizonyilá eljárás befejezése  és a kér-
dések megszövegezése ntán Wellmann Samu 
kir. alügyész laitalinaa vádbeszédében a bűnös-
ség kimondását, Dr. Nsgy Béni védő pedig át 
gondult szép beszédében vádlott felmentését 
kérte s az esküdtek a jogi kitanilás ntáu ta-
nácskozásra vonultak vissza s rövid idő uiulva 
visszatérve, Gaál Miklós fii-,ók  kihirdette a ha-
tározatot, amely szeiint az esküdlek bűnösnek 
mondották ki vádlottat, a halált okozó súlyos 
leslisétiés bűntettéi.i n s e verdikt alapján a 
bíróság vádlottat 2 évi fegyházra  Ítélte a fenn-
forgó  enyhítő körülmények figyelembe  vételével 
s a vizsgálati Ingságból 4 hónapot beszámitnlt. 
Az Ítélet jogerős. 

Harmadik uup. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint es-

küdtbíróság elölt az I90S. évi első eskitdiszéki 
ülésszak harmadik napján id. Geréd .lánua el-
len halált nkozó súlyos lestiséités bűntette miatt 
iudilott bünűgy kerüli tárgyalás alá. 

Az eset a következő : 
1904. évi november hó 13-án id. G-réd 

Jánoa kél heti távoliéi ntán munkájától haza 
jőve azt találta, bogy édes tiályis Geréd Ist-
ván a vele közős belsőnek ot illető telerészét 
távollétében idegeneknek adis el, bárba báty já 
val együtt közös váilő I«Hozásuk volt s igy 
attól tartott, begy az >gé»z követelés oyakába 
szakad. 

Ezen, valamint azon a körülményen, hngy 
bátyja távuilele alatt lovaival a kertben levő 
rozsvelést teljesen leetelle. bátyja ellen lel-
lio-zankodoll s e miatti felindulásában  puszta 
kézzel ugy megtaszította őt, hogy a m-llelte 
levő szekér i ndján keresztül fejével  a lajtorja nél-
kül |evó stekérkereke vaspántjának esett, aminek 
következtében koponya lepedé.-l szenvedett. 

Sértett Geréd Istváu azonban ínég aznsp 
is a közelben fekvő  korcstuábsn bnszasalibun 
időzött, ahonnan egy maga képes volt haza-
menni. ollhon azonban reggel bslva találták. 

Ez volt jobbára a vádlott, beismerésén 
alapuló tényállás. 

A biróság tagjai: Elnök dr. Gullva László 
kir. Iszéki elnök. Szavazók : Csipkés Árpád és 
Kurcz Anlal kir. tszéki hirák. Jegyző DAczv 
Bálint. A közvádat J-ney László kir. ügyész 
képviselte. Védő dr. Itnecs János ügyvédielöll. 

Kisorsolt esküdtek : Székely János, Lázár 
Márton. Kóródi János, Hál Miklós, Szopós Al-
bert, Uitalusi János, KAlh István, Szlávik Ke 
rencz, Vízi József,  Ferencz Józsel Mihályé, 
Zöld Józser, Koncz Tamás rendes, Zsigmond 
István éa Madaras Alberl pótesküdtek. 

A közvádló halált okozó súlyos testisér-
tés miatt emelt vádat. 

E bűntettben az esküdtek verdiktje is hét-
nél több szavazattal bűnösnek találta a vádlot-
tat, amiuek alapján a biróság figyelemmel  a 
túlnyomó számbau fennforgó  enyhítő körülmé-
nyekre a vádlottat 1 évi és 2 hónapi börtön-
büntetésre Ítélte, melyből i hónapot a kiállóit 
vizsgálati fogság  állal kitöltöttnek veit. 

Az ítéletben ngy a köz vádló, mint a vád-
lott éa védője is megnyugodtak. 

A főtárgyalás  Dr. Gullya László törvény-
széki elnök szakszerű vezetése mellett mar 
délben véget ért. 

Negyedik nap. 
As eaküdtsiéki fótárgyalások  negyedik nap-

ján vspy is február  23-ik napján az esküdtbíró-
ság olótt szándékos emberölés kísérletével vádolt 
Sas Jánoa Péteré csikceaiószegi lakos ellen 
folyamatba  tolt bűnügy került tárgyalásra.^ 

A birósáu a következőiéi: alakult meu: 
Eluök : Fekete Izidor eskíidtbirósngi helyet-

tes eluiik, szavazók: Csipkés Árpád és Kovucs 
Lajos kir. törvényszéki birók. Jegyző : Dóezy 
Bálint joggyaknmnk. Közvádló: Jeiiey László 
kir. ügyész. Védó : dr. Iinecs János ügy ved|elölt. 

Kisorsolt esküdlek : Kedves (biró) látván, 
Dimény Lajos, üli Miklós, id. Itnncz Ignácz, 
Sznpoa Albert, Kóródi Alberl, Fereucz József 
Mihályé, Székely János. L'jfalusy  János, Lázár 
Márton éa Itanu* János rendos, Vizi J ó z s e f  és 
Sándor Istváu póteskűdlek, 

A vád ala|ijáiil szolgáló cselekmény a 
következő : 

Ineze Ignácz sértett és Sas János Péteré 
közjtt már réutól foisvs  feszült  volt a vts/oii). 

Okot erre az a körülmény szolgáltatott, 
hogy Incze Ignácz birei árverésen in&atlant vásá-
rolt, melynek biriokaba is magát bíróilag be-
vezettette. 

hz ingailauhoz azonban Sas János Péteré 
vádlott is igényt turtott s azérl arról a füvet 
lekaszálta s a maga részére fellisaiuálla. 

£ miatt per keletkezett, amelyuek során 
Hm Jáuos Péteré arra lelt kötelezve, hogv az 
ingatlant Inoze Ignáuxnak adja át; ő azonban 
ezt megtenni a bírói Ítélet daczára uem akarta, 
inert as familiáris  birtok volt, melyet magáénak 
tartott. 

Khhea járult a> a további körülmény is. 
Iioay lueze Ignácznak Sas Jáios Péteré ellen 
10 bor. követelése állott fenn,  tnelyuek törlesz 
léséül vádlott állítása szeriül 0 napig dolgozott 
napszámba, luose Ignáci sronban csupán 2 napot 
voll hajlandó törlesztésül elfogadni. 

Ilyen volt a viszony sértett éa vádlott 
közölt, midón Sas Pétert Csikosatósseg község 
házához idézték 1004. augusztus bó 13 án. 

S:is János Péteré azonban mielőtt idejött 
volna. ii.közben eliuvomorra eg) fertály  állásos 
pálinkái ott. mitól az egyik tsnu állítása sze-
r-m ii7 utczáu fényes  nappal énekelni kezdett. 

A községházáitól érve ott találta luose 
lguác-tui is, s mert azt hitte, hogy most ia ó 
hivatta uda, szóváltás támadt közöltük, aminek 
a folyamán  Iaeze ól sértó szavakkal illete. 

Innen azonban sikerült eltávoli'ani. 
Keves idó tuulva azonban az utezán újból 

összetalálkoztak ; s ujabban ssóvita keletkezett 
ktfzottiik,  umi annyira elmérgesedett, hogy Saa 
János a,-, ót foţtvH  tartó Kndes Jánoa karjai kö-
zül ki.zal'udiiva Incze Iguáczol öklevei bántal-
mazta, mii; Incze liţnâcz botjával bántalmazó 
jára támadt a ót ütlegelni kezdette. 

Kkkor a vádlott kikapta a csinna szárábsa 
levő kaázukósi s velu sérteti felé  kuzdelt Baur-
kálai, ki uiagát botjával védelmezve hátrált, 
mis a sikos tulajon el nem esett. Vádiolt most 
sértett lábára ugrón, amiuek következtében an-
nak b»lezouib csontja el is törött, majd előbb 
baiczoinbjút késével többször össze szurkálta, 
majd bérleti basát szúrta tneg. rajta hatalmas 
sebot ejtve. 

Az esküdtbíróság vádlottat e lénye mialt 
erős felindulásban  elkövetett szándékos ember-
ölés kísérletének büniettu miau vouta felelős-
ségre, a miután az esküdtek a fiiliett  kérdé-
sekre 7-néi több szavazattal igeuuel feleltek, 
vádlottat 2 és fél  évi fegyházra  éa 6 évi hiva 
tal vesztésre ítélte a biróaág. 

Az Ítéletben ugy a vádló, miut vádlott és 
védője megnyugodván. ax ítélet jogerős. 

ötödik nup. 
A következő napon, 1904. febr.  21-én Ko-

pacz I) -ues és Kopacz Ambrus vádlottak fölött 
Ítélkezett az esküdtbíróság. 

Szándékos emberölés büutette a több rend-
beli súlyos testioértésérl emelt vádat a kir. 
ügyészség említettek ellen. 

Csikcsicsó községben 1904. deczemb. 18-án 
Halló István halászbérló éa társai az Oli folyón 
halászlak. Mivel azouban az eredmény gyenge 
volt. a halak mennyiségét árverés alá bocsátották 
s árából páiiukát hozatva mnlatoz.sk. 

Odajött Kopncz DéneB is, kit a halászati 
bérló felszólított,  hogy 1 kor. tagsági diját fizesse 
be ; de ú vonakodott, a azt Ígérte uapazámmal 
ledolgozza a nyáron, fciat  azonban a bérlő nem 
fogadta  el. mire Kopacz Deues káromkodott, ai 
asztalt verte ; ezért a társaság ől csendre intette, 
ami nem baoxiiálváti. id, Btlló István az ajtón 
ót kitette. 

Az ott maradottak tovább mulatoigattak. 
amidőn kisvártatva Kopaoi Dénes megjelent, 
nyitott bicsokkal kezében, s azzal előbb Balló 
István*, uti bb pedig a többi jeleu vtdtakai, kik 
magokat az a&ztai lapjával törekedtek védel-
niezni, aliol érte összeszurkálta. 

I£ műveletében azonban az időközben meg-
jelent testvére Kopács Ambrus is Begitségére volt 

A zajra a szomszédból legények siettek 
segítségül, kösülök elsőuek Kováos látván, kit 
Kopacz Ambrus a megelőző napokon halálra ke-
resel!. Kovács István látván a bicaokkal felfegy-
verkezett ellenséget, azonnal elsietett, de utána 
iiiiniodott rögtön Kopacz Ambrus. 

Hogy künn mi történi, annak közvetlen 
szemlélő tanúja ugyau uem volt, legalább az 
esetet Benki sem adta elő a fótárgyaláaon,  de 
uiikor Kopacz Ambrus pár perez múlva a mula-
tókhoz visszatért, az előle menekülők már Ko 
vács Istvánt halva találták. 

Ennek daczára a felmerült  indicziumokból 
követkczteive BZ eskiidtbiriság aa taküdiek ver-
diktje alajijáu, uiely Kopacz Ambrust szándékos 
emberölés büulettében éa Kopacz Dénest több 
rendbeli sulyos testisértés bűntettében bűnösnek 
mondotta ki, Kojiacz Ambrus vádlottat 0 óvi 
1'egyházra éa 10 évi hivatalvei-2iéBre, Kopacz 
Dénest pedig H hónapi börtiiubüuletésre ítélte. 

A Mtárgyalás nagy körüliekiuléasel Fekete 
Izidor eskiidtbirósági eluök helyettes vezette. 
Szávuz4 birák: Kovács és Kurcz Aulai voltak. 
A közviidat Wellmanu Samu kir. alügyész, a vé-
delmet Márteu Oábor ügyvédjelölt terjesztette elő. 

Az esküdtek tnjţjaiul kisorsoltattak Fereucz 
József  Mihályé, ltolli Istváu, Székely JáuoB, Fe-
jér J.ikab, Kanoz János. Keresztes István, Mada-
ras Albert, Ziild József.  Gál Mikles, Szász Já-
nos. Szabó Ferencz és Kórédi Albert reudes, 
Sá'idor IsUáo és Ujfalusi  János póiesküdtek. 

Sz. 6848— 1904/ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyóremete községben egy se-

iféiljc-gyzó-anyakönyvvezetői  állás Ürese-
désbe jővén, annak betöltése czéljából 
pályázatot hirdetek s felhívom  mindazo-
kat, kik ez állást elnyerni óhajtják, hogy 
kellően felszerelt  folyamodványukat  hoz-
zám folyó  évi márczius hó 12-ig 
nyújtsák be. 

Az állás 600 korona, anyakönyv-
vezetői tisztelet dij élvezésével van egy-
bekötve, de 1000 korona rendes 6ze-
tésre való kiegészíttetése küszöbön áll. 

Gyergyószentmiklós, 1905. évi iebr. 
24 én. 

Szász Lajos, 
1—2 h. főszolgabíró. 



Március 1. 
C 8 I K I L A P O K 0. azám. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszentgyörgy—Háromtizes köz 

birtokosságánsk « köz^K "'elleiri Dakos 
oldal nevű erdőrészé-beii 200 drl> ktbé 
lyegzelt és leszámnzott luczlenyő törzs a 
felsőszenlgyörgyi  községháznál folyó 
év márczius hó 10-én d. e. 9 
Órakor nyilvános szóbeli Árverésen el 
fog  adatni. 

llecslllt liaszniilatömeg 231 köbineitr. 
Kikiáltási ár 80S korona^ S0 lillér. 
Az árverés megkezdése előtt 10 szá-

aalék bánatpénz teendő le. 
Az árverési és szerződési feltételek 

Mngyar József  lizesbirónál tekint Itetők 
meg. 

Magyar József, 
liz.esbíl'ó. Hirdetmény. 

Az arányosított csikszentdoniokosi 
közhelyeket az általános helyszinelé-si ál-
lalmi szerint leiillntelí'í Csikszeiitdoinokos 
község 12. számit tjkre aráin ositás kö-
vet kéziében az IHIÍ9 évi 2:i79. számn 
szaliályreiid-letliez képest álnlakiltalik és 
ezzel egyidejűiét; mindazon ingatlanokra 
nézve atiielyek az IH8(i. évi XÁIX. az 
|HS1I évi XXXVIII, és a/. 1891. évi 
XVI. törvényezikkek a tényleges birto-
kos liilajdoiisiigának Ili-jegyzését rende-
lik. az 1H92. évi XXIX. nirvé-nyezikk-
ben sznbályozott eljárás si lelek jegyző-
könyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan roganatostttatik. 

£ czélból az átalakítási előmunká-
lat hitelesítése és a helyszíni eljárás 
Csikszenlilomokos községben 1 9 0 5 . é v i 
május hó 2-án d. e. 10 órakor 
iog kezdődni. 

Knnéllógva felhivatnak  : 
1. Az összes érdekelt felek,  hogy a 

hitelesítési tárgyaláson személyesen vagy 
meghatalmazott által jelenjenek meg és 
az uj telekkönyvi tervezet ellen nelaláiii 
észrevételeiket annál bizonyosabban ad-
ják elő, inerl a régi lelek jegyzőkönyvek 
végleges átalakítása titán a téves átveze-
tésből eredhető kifogásokat  jéihiszemü 
harmadik személyek iiányában tiibbé 
nem érvényesilhetik. 

2. Mindazok, kik a telek jegyzőköny-
vekben előforduld  bejegy zésekre vonat 
kozó okadalolt e'őlerjesztésl kívánnak 
tenni, hogy a telekkönyvi hatóság ki-
kíildöllje elő't a killlzölt I iát I'I r 11:11 ion 
kezdődő eljárás lolynma alall jelenjenek 
ting és az előterjesztéseiket ignzolő ok-
iratokat mutassák lel. 

:t. .Mindazok, akik valamely ingnt-
IniiliiiZ ttiiaiilniijiigot tartanak, de telek-
könyvi bekebelezésre tilkaliiias okiratnik 
nincsenek, hogy az átírásra nz IHM6 évi 
XXIX lörvényezikk 1 f>  — 18. éa a/. 18M1I. 
évi XXXVIII törvi-nrczikk Ii , 7 és 
9. ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni i|iarkoiljainik és a/okkal igé 
nyeiket a kiküldött előtt igazolják nvagy 
oda itassanak, Itogy az átruházás létre 
jöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésére eng.ilé 
lyét nyilvánítsa, meri különben jogaikat 
ezen a/, utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg és illeték elengedési kedvezmény-
től is elesnek. 

4. Végill leihivatnak azok. kiknek 
tényleg már megszűnt követelisre vonal 
kozó zálogjog vagy megszűnt egy< h jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, ugy-
svinlén az. ily bejegyzésekkel terhelt in 
gatlanok tulajdonosa, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetőleg, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végeit a ki 
killdiiit előtt jelenjenek meg. meri. ellen 
kező esetben a bélyegmentesség kedvez-
ményétől elesnek. 
A kir. törvszék, mint lelekönyvi hatóság. 

Csíkszeredán. 1905. évi febr.  hó 14. 
: l Geczö Béla, kir. ívsz biró. 

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, Itogy a 

kézdivásárlielyi és székely udvarhelyi róm 
kath. internálások tulajdonát képező és 
a csikszentkirályi 1377. sz. telek jegyző-
könyvben A f  39® > 97. és 998. hi-
sz. n rajta levő épületekkel egylllt (licitai 
lőfiszlelendő  Húzás Mihály-féle)  önkéntes 
és nyilvános árverésen el fog  adatni a 
legtöbbet Ígérőnek. Az árverés Csikszent 
kiráiv községházánál tartalik meg, kö-
vetkező feltételek  mellett. 

1. Az árverés határideje 1 9 0 5 . é v i 
április hó 3-ika delelőtt 9 órakor. 

2. A lenn körülírt ingat Inti <-|í(Ili-
tek kel egylllt ftüOO  korona kikiáltási áron 
felül  adatik el. 

3. A venni szánd -kozó tartozik a 
kikiáltási ár 10° «-át bánat pénzill előív 
letenni. 

4. A li/.etés két részletben eszközöl-
hető, fele  összeg 190ó. április 30-ikán, 
a inásik fele  1905. május 31-ikén fize-
tendő. 

5. A bánatpénz az utolsó részletbe 
számíttatik be. 

6. Ugy nz áilaini, mint a községi 
adókat a tuegvélel idejétől kezdve vevő 
fiztli 

7. A bekebelezés összes költségeit 
vevő hordozza ; a szerzőtlés a vétel ár 
teljes összegének kifizetése  után állíttatik 
ki s az elfogadás  joga az erdélyi róm. 
kalli. status igazgalő-tanácsáiink tarlu-
tik fenn. 

Székely udvarhely, 1905. január hó 
2-ikán. 

Soó Gáspár, 
(1—2) igazgató. 

" S Z Ő L Ő L U G A S T 
ültessünk minden bás mellé és kertjeinkben 

föld*  és homoktalajon. 1 — 10 
A szóin hazánkba» iiiiiiileni'ilt megterem s nin-

csen oly ház, melynek fi»  1 n mellett a legcsekélyebb 
uontlo/ússiil felnevelhető  nem volna, ezenkívül 
más épületeknek, keiteknek, kerítéseknek stli a 
lepetnekehh iliszc, anélkül, hogy legkevesebb he-
lyet is elfoglalna  uz egyébre használható részek-
hói. K/. u legháhulatosubb gyümölcs, inert mimlen 
évben terem. 

Erre azonban néni mimlen szőlő fuj  nlkulnias 
ihâr mitul kúszó lenm'-s/.eü'O. meri uagvohbrés/.e 
lut megnő is. tértnél m-m hoz. ezért sokan m-m 
érti k el eretlmém 1 e.hlig Hol lng.nnak alkalmas 
fajokat  ültetlek, azok bőven elláljak liá/.ukitt az 
egész sző Iné rés idején a legkitűnőbb luiiskillály 
és inas étles szülőkkel. 

A fajok  ismertetésére vonatkozó szines fény-
nyomatu katalógus bárkinek ingyen ű< bérmentve 
ki'ililetik meg. aki rziniét egy levelező-lapon in-
ilatja. Hoifiijn  sy.őlőoltványok is még nagy nieny-
nviségbeii kaphatók leszállított árakon. Borok rsn-
li'nli fogyasztásra  ,:>() 1. és feljebb  olcsó árban és 
_l)eluwure_ sitim, ülteiésliez és ebből borminta. 
Érmelléti első ssölöoltráortelep Nagrtásra, (Eiiarmeaye.) 

Hirdetmény. 
Alulírott birlokossagi elnök közltirré 

lesp.eni, bogy a Csikbiiikl'nlva birtokos-
sága tulajdonát képező „liolontlon és 
Ijovászó" nevll legelős terület egymás 
Után kövei ke/ő 3 évre 1 9 0 5 . márCZ. 
hó 12 én d. e. 9 órakor llánkiaiva 
birlokosság há/áiuil bérbe fog  adnliii. 

Kikiáltási ár !>0l) korona azaz (ki 
lenczszáz korona ) 

Árverezni s/ántlékoy.ók kötelesek nz 
árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10* o-át bánatpénz gyanánt letenni. 

A'/, árverési feltételek  alulírott liirl 
elnöknél bármikor megtekinthetők. 

Osikbátikfalva,  1905 évi február  hó 
20-án. 

Botár János, 
2 — 2 hirlokossági elnök. 

ELADOK 
i drb pedálos és i drb közönséges 

CZIMBALOM 
julányos árban. Hol ? megmondja e Isp 

kiadóhivatala. i _B 

Eladó beltelek. 
, .Csikszeri-da városában az egyik 

legszebb és legegészségesebb fekvésű 
kóhazas beltelek eladó 2000 forint-
ért átvehető.-' , CZÍIII kiadóhivatalban 
megtudható •• (1—2) 

S z é x a . S L és s s t r j u L 
ü!t melléki, legfőbb  minőségi), nagyobb 
mennyiségben — eladó Csikcsat.ós/.egen 

Simon Istvánnal. 2—3 

Kiadó földbirtok. 
Csikniindszcnt községben és határán 

lévő, mintegy 200 hold szántó és kaszáló 
birtokom, melyből évenkint 60 szekér 
szénát termő rét kitűnő minőségű, a szán-
tók pedig a köznéghez közel igen jól gon-
dozott állapotban v.-innak, jövő á p r . h ó 
1-tölszámítolt6 évre haszonbérbe vehető. 

A terjedelmes belsőségen jó állapot-
ban lévő udvarház, jó kerítés és megújí-
tott gazdasági épületek vaunak. 

A bérlet köthető teljes gazdasági 
felszerelés  átvételével vagy anélkül 

Felkérem a bérleni szándékozó egye-
seket, akár a községben alakuló társasá-
gokat, hogy amennyiben komoly szándé-
kuk van. a kötendő bérlel leltéu-leinek 
megbeszélése végeit naponkint H délutáni 
órákban szíveskedjenek felkeresni. 

Csíkszereda, 1005. február  lU-án. 
2-2 Becze Antal. 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

1905. évi február  1-tól áthelyeztem a Lázár Domokos-féle  épü-
li Iben, (a régi gyógyszertár helyiségében). — A nagyérdemű közönség 
szives pártfogását  kérve, 

vagyok kész szolgálattal : 

4 4 TAKÓ KÁROLY, férfiszabó. 

A csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság 
kö/.iiiné teszi, liogy eddigi üzletkörének érintetlen fenntartása  mellett, működését 

a jelzálog-kölcsön üzletre is kiierjeszti 
s e téren a versenyt a/, idegen pénzintézetekkel felveszi.  — Intézetünknek nz a 
törekvése, hogy- ugy a mérsékelt kninalhib. mint a kölcsön kiutalások gyors és 
olcsó keresztülvitelt- tekintetében, különösen a gazilakö-zönség igényeit uiinél elő-
nyö-eblien szolgálhassn s módot uyiijtsou arra. hogy a minél méltányosabb 
feltételek  mellett nyújtóit kölcsönökkel a romlást okozó terhes adósságoktól 
való menekülésre alkalmat adjon. 

K végből a jelzálog kölcsönöknél féléves  kamat fizetési  határidót 
Szab, a kölcsöntőke visszafizet-  sét |> dig a kölcsönző tetszése szerinti részletekben 
t-iigedé'lyezi. — Közvetiii u III.'IH intézeteknél fennálló  kölcsönök konvertálását 
és rendezését is. 

A kölcsönök biztosítását egyelőre csnk a vármegye Csiki részein li-kvő 
ingatlanok képezhetik. — A l«>te|iisfl>l>  kwtCNÖn 5 0 0 k i i r o n u . 

Az igazgatóságnak I!)0'i február  25-én tartolt üléséből. 

Nagy Imre, 
eluök. 

Dr. Fejér Antal, 
iigyész-lillíúr. 1- 3 
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Köszvény ŰC PC1Í7 űl lűn l'!f'keres.l)b  az egész vi-
00 OÖlUl 011011 lágou ismert és kedveit 

KRIEGNER-féle 

Reparator 
egy nagy üveg 2 korona, kín üveg l korona. 

Mali a gyogyszenárdkbaii. üvakodifiDlc  miiiatotlól. 
Férnktár: 

Kriegner György „Korona" oóoszertára 
Budapest, VIIL, Kslvin-tér ti-13 

MÜHLE VILMOS ától a lenioliiiat. 
os. és kir. udvari ssáUitó 

T K M E N V Á K O a i 
Mag-, növény-, 
rózsa-, fák  stb. 
. . iiagytenyészet. . . 

Tenveszteriilet : ii'2 lioM - 37 liekiá 

A lepeneselili oiiölcs-. disz- es soifátat. 
A lepbb fenyilétet  és cserjéket. 

Képletekkel bőven ellátott leiró kulttlo<;usok inpvon. 
Fosiiiszálliiinányok imípvukkul fi  kor. felill  bérmeutve. 

Minden cţrycs szállitinányhoz r l (ühle tanácsadója a kert-
mWeléaben*'» a legjobli kertészeti kézikönyv, i n g y e n 

mellókcketik. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Brassói Portland-Cement-Gyár B B A N 8 Ó B A N . 

_CBikszeredAn kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nyomatott CdkuarodibaB, Savoboda Jőssef  kttnYvajomdájábaa. 1806. 
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