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Recrudescunt tempóra. 
Félszázad a egy néhány évvel eze-

lőtt a nemzet testében a maihoz hasonló 
lásaa vérkeringés indult volt meg. Egy-
szerre lepett meg a nemzeti Nzabndság. a 
filggetlenség,  a tunika, az anyngi és er-
kölcsi téren egyaránt való előre haladás 
és a teljes állami élet szervei megterem-
tésének a lá/.H. 

£ nagyidők cumulativ kifejezője,  an-
nak örök időkre szóló megszemélyesítője, 
márczius 15. 

Tudjuk miért ? Mert e nsp hozta 
meg ama nagyidők első positivuinát. Rec-
rudescunt tempóra. 

Lázban vun újra nemzetünk Hiány-
zik nemzeti életünk szerveiből még va-
lami most is, a nagyidők ntán félszázad 
éa egy néhány éve. Ennyi idő kellett, 
hogy a láz, amely valaha csodás erői 
adott egy alélt országnak, újra befész-
kelje magát hozzánk, s szemeinket csu 
pán az nnyagi haladás és megerősödés 
eszközeiről, melyre szegénységünk tudatá-
ban tapadva valának, ismét a nemzeti in-
tézményeinkre és nzok esetleges hiányára 
irányozza. Azonban ez a láz még sem 
ma keletkezett, ila a harmadik márczius 
idnsn, amely tanúja nz uj ébredésnek. 8 
ma nem vagyunk látszólag közelebb még 
e pillanatban minden magyar legszebb 
reményéhez, mini voltunk 3 évvel előbb. 
Miért ? A történelem tanusitja, a magyar 
közjog tanítja, hogy nemzetUnk minden 
intézménye a nemzetből és annak erejé-
ből sarjadzott ki, s fejlődött  egy-pgy ha-
talmas bástyává fedezetéül  magának a 
nemzetnek. Minden intézmény, n.elynek 

gyökerei nem ágaztak bele a nemzet nek 
testébe, csak lombos koronája hajlott át 
hozzánk, a legelső viharban kidőlt. 

Mit változott hát n természet ? Osi 
erejét nemzetünk, amelylyel hazát szer-
zett, nem fogja  elveszteni soha annak 
megtartásában sem. Az elhullott tölgy-
mng nz éltető fiild  talajából erőszakolás nél-
kül kél ki és nő hatalmas büszke tölgy-
gyé. Elhullott már a tölgymag, csírázik 
is talán már nz éltető ttilüjban. Vigyáz-
zunk teliát, nehogy erőszakkal kitépjük 
a csirát, azért hogy lássuk ti tölgyet. 

Minden élő szervezet csak hosszabb 
idő alatt fejlődik  nagygyá, csak a gép 
készülhet el egy pár nnp alatt. Nekünk 
pedig nem gépre, hanem a nemzet testé-
hez kapcsolt élőszervezel re van szüksé-
günk minden létező és létesítendő intéz-
ményünkben. Ne n gyorsaság vezesse te-
hát nemzetünk vezetőinek akaratát és 
munkálkodását ina, hanem az alaposság, 
melyet szül a hazafiúi  bölcsesség és n 
minden nagy munkát megelőző mély meg-
fontoltság.  Rakjuk le mi is, kihasználva 
nemzetUnk szívverésének mostani ielpezs-
(llllését, egy félszázados  haladás alapjait, 
s igy a következő félszázad  tuulva teljes 
lesz nemzeti épUletUnk. 

Ugy Ünnepelni fogják  majd n mi 
időnket is unokáink, s párhuzamba állít-
ják a 48 as márcziusi napokkal. Vajha 
ugy lenne 

Minden magyarnak legőszintébb, leg-
szentebb vágya az, ha eredményeiben is 
valóvá válik, hogy .Recrudescunt tem-
póra", de „sine sanguine." 

A megyei közigazgatási bizottság ülése • 
Csíkszereda, umri zius 13. 

A vármeuyn közigazgatási bizottság rendes 
havi ff)  illése ma folyt  )u Heczo Antal ali*pán ul 
nüklete alatt kellé számu lúgok jelenlétében. kik 
köziil a közelebbről megválasztott Gróf  Mikes 
János alfalvi  plubános uj tag az ülés kezdetén 
tette le u hivatalos enkiit. 

Az előadói jelentések különös figyelmet  ér-
demlő mozzanatokat uem tartalmazván, a gyűlés 
egyéb tárgyat közül a következüket tartottuk fel-
enilitendőknek. 

Tudomásul vette a liizotlsăc a belügymi-
niszter aübvli leiratanak, houy a marosvásár* 
helyi kerületi anyakönyvi felügyelő  ezen állásá-
tól felmentetett  s jövőre az anyakönyvi közvet-
len felügyeletet  nz alispán és illetve o járási fú-
szolgftbirák  lesznek hivatvu teljesiUui. 

Helyben hagyatott Tölgyes község képviseld 
testületének azon határozata, melylyel .lukkel 
Ilerschkó romániai alattvalónak a községbeni 
lakhatásra kért engedélyt megtagadta. 

Megsemmisíttetett Csikszenlitnre község kép-
viselőtestületének abbeli határozata, inelylycl Ja-
kab Gyula szentmártóni lakósuuk, mint a s/ont-
imrei felső  Olthid építő vállalkozójának a községi 
ut és hidak haszuáUtáért előzőleg megállapított 
3U0 korona dijból 50 korona elengedtelelt. 

Rubinstein Mór huronikuti fakereskedó  egy 
állati erőre alkalmaKaudo eidei vasút engedélye-
zésééit folyamodván,  kérésének hely adatott s a 
közigU2getási bejárás elrendeltetett s annak 
folyó  márczius 3 l i k e d. U órájától kezdődd 
fogaiiatoaitásúrj  a háromkuli fűrésztelepen  leendő 
összejövetellel a vármegye főjegyzője  küldetett 
ki s es alkalomra meghivuluuk : a vasúti és ha-
józási felügyelőség,  a kerületi erdófelügyelóség, 
a kerületi kultúrmérnöki hivatal, a kir. építészeti 
hivatal, a járási főszolgabíró  Szeredából és líuhin-
Btein Mór képviselője l)r. Szántó Samu ügyvéd. 

A vsikssentlélcki erdőiig>i biitokcssugnak 
azon határozat a, mely Ivei szép\ iz — kustoleki 
Tiiuár Uyöigyuek építkezésre fahasznalatot  en-
gedély eseti, mogaominisilteletl. 

A kászonalcsiki főszolgabíró  azon másod* 
foku  határozata, moly ly el a lázárfalvi  kö/*ég 

elöljáróság által első fokban  hozott ítélet meg-
vál.oztatásával odavaló Bálint Istvánt s társait as 
ellenük emelt uiuzőreudóri kihágás vádja éa kö-
veikeziiiényei alul felmeutelte.  helyben hagyatott. 

A ditrói erdóügyi birtokosságnak asoo hatá-
rozatát, melylyel Márton Tamásnak as uj hasasi 
fák  értékesítése körül tett fáradtsága  és kiadása 
megtérítésére a fák  vételárából 1 0 % megszavaz-
tatott. az nz elleui panasz elutasításával helybea 
hagy atoll 

Ugyancsak a ditrói erdőügyi birtokosáig* 
nak azon h.itározata, melylyel tisztikarát uieg-
valaszioii i, Kellő János által as ellen beadott 
panasz figyelmen  kivül hagyásával jóváhagyatott. 

A kir, erdófelügyelőuek  a vármegyei erdők 
1Í*C4. évi állapotáról szerkesztett jelentése ludo-
tnanul veieteit. 

Taplueza község képviselőtestületének asoo 
határozata, melylyel a már 4 év óta ottan lete-
lepedett s igy hallgatólag a község kötelékébe 
lepett Lasch Gusztávot felvételi  dij fizetésre  kö-
telezte, utóbbi felebbezé6e  foly  láu megsemmisít-
tetett. 

Szentpsli Sándor okleveles segedjegysöoek 
a várhegyi anyakönyvi kerületbe anyakönyvve-
zető helyettessé való kinevezése a belügyminisz-
ternél javaslatba hozatott. 

k ilyén falvi  Szabó Lajosuak kivételes nösü-
léfi  engedély iráuti kérése a houvédelmi tniuisx* 
terhez ajáulolag felterjesztctui  határoztatott. 

Chikszeuiimre község a péuzügyigazgatóuak 
az lUOű. évi ráutalt borital és húsfogyasztás! 
adó ügyben hozott határosaiét megfellebbesvéu 
a bizottság a lelebbezésnek helyet adott és a 
boriiul adót W5?i koroua helyett 050 korouában 
és a husfogyasílási  adót 3U7 korona helyeit 
250 koronában állapította meg. 

Ép igy helyei adolt Jeuófalva  kősség aso-
H08 ügybeui felebbezéáének  is s itt a borital 
adói 3*0 korona helyett 380 korouábau, a lius-
fogyasztási  adót pedig 3G0 korona helyett 280 
koronara mérsékelte. 

KI fogad  iu a bizottság az építészeti hivatal 
által a törvény hutósági utak ez évben szükséges 
fedanysg  költségelőirányzatát s ezek s más kös és 
útadók elleni több rendbeli felszólalás  elintésése 
után a uyiilés déli 12 óraker véget ért. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Ünnepi beszéd. 

Irta és 1905. márczius l.Véit tartott flnnepâlveu  fel-
olvusta dr. -Níifí_v  Béni Ügyvéd. 

Mélyen  tisztelt  ünneplő  közönség! 
Nemzetünknek kivételes és csudálatos 

sorsot adott a végzet. A korszellemtől és a 
megélhetés ösztönetói zaklatva Ázsiából, a 
minden népek hólesőjéből, pusztító vihar 
módjára elötür egy maroknyi nép. Elfoglalja 
l'iuinonin termékeny rónusagaít, Dáczia kin-
csekkel telitett hegyeit és völgyeit. Örökös 
éket ver az akkor még folytonos  forrongás-
ban és a kialakulás stádiumában vergódó 
germán, szláv és latin fajok  közé. Koppány 
vezérnek, a legelső kurueznak agyon verése 
után politikai szükségből, elhagyja (isi vallá-
sát es nagy királya szent István minden al-
lamjogi theoria nélkül, tisztán suját tudását 
követve, nemzete kivételes helyzetét és sa-
játságos természetét véve irányadóul, megte-
remti az eróssen decentralizált, de azért a 
magyar szent koronában legyózhellcn egységgé 
tömörülő és örök időkre példányképUI szol-
gálható monarchikus alkotmányt. 

És azóta ez u nép fegyverrel  és tör-
vénykönyvvel kezében, támaszkodva ősi al-
kotmányára 1000 éven keresztül küzd az el 
lenséges és idegen népek oczeánjában telje-
sen magára hagyatva, miként Kubinson Cruzoe 
a délamerikai Kernántlez szigetén. 

Nincs barátja, nincs rokona ; nyugatról 
a germánok, északról, délről és keletről a 
Bzlávok és latin népek halálos öleléssel szo-
rító vasabroncsot vontak köréje. 

E közben a nemzeti kntasztrophák meg 
sem számitható sokasága érte, Mohács, Vilá-
gos mind meg annyi mérföld-jelzők  azon a 

ponton, hol a magyarság millióinak szemébe 
gyászköny Ul. 

Ősi alkotmányán részint a rohanó iiló. 
részint a belsó és külsó ellenséges kezek egy-
más után ütik a rést úgyannyira, hogy a haj 
tlan bevehetetlen bástya ütött-kopottá lesz, 
meginog és roskudoz. Egyik nap lehull egy 
párkány, másik nap a födélzet  pusztul el, vé-
gül fundamentumában  kap végzetes repedést 
Sokszor voltak bizon idők. mikor a teljes ősz-
szédüléstől az a jótékony kéz mentette meg. 
mely kivételes időkben, kivételes helyzetek-
ben mindig különös áldásként lebeg uemze-
tlink feje  felett. 

E hanyatlásnak egészen természetes kö-
vetkezménye volt, hogy a muy királyok alatt 
megteremtett belsó consolidai! viszonyok el 
tűntek. Mig nemzetUnk vérzett a haza állandó 
védelmében, addig nyugalomban élő nemzeti 
ségeink lejünkre nőttek, kik vcliink sem poli-
tikai, sem társadalmi közösséget nem éreznek. 
Agyuk megittasult a pánszláv, pángermán és 
dákó-roinán eszméktől. A külső ellenségek 
mellett teliát belsó ellenségeink is támadtak, 
kikkel szemben még az önvédelem is nehezebb. 

Bizony, bizony szörnyen magunkra va-
gyunk ! 

Ami örömünknek, véres dicsőségünknek, 
ábrándjainknak és vágyainknak nincsenek osz-
tályosai, hanem csak irigyei. 

Ami bánatunk nuk, szenvedéseinknek, nyo-
morúságunknak nincsenek résztvevői, hanem 
csak kárörvendői. 

Ha eddig és ezután is saját erőnkkel, 
tudásunkkal, józanságunkkal és politikai isko-
lázottságunkkal nem tudunk magunkon se-
gíteni, ugy a jó Istenen kivUl nincs e kerek 
földön,  kire támaszkodhatnánk. 

A Rákóczi- és Bocskai-kor, a magyar 
emigráczió története eléggé megtaníthatott 
már arra, hogy kivUlról tanácsnál, felbiztatás-1 

nal. heugratásmil és végül cscrbvu liagyatás-
nál egyebet nem válhatunk. 

A végzet által adott kedvezőtlen helyze-
tünket betetőzi egy szerencsétlen nemzeti 
tulajdonságunk, melynek okai már tisztán 
magunk vagyunk. Mihelyt valamennyire jól 
megy dolgunk — egymás közütt farkasok 
módjára azonnal összemarakodiink. Egymás 
kisebbítésében, lealázásálmii valóságos gyö-
nyörrel tobzódunk, l'eilig sokszor volt már 
l/ekés időnk is. mikor a nyugalmat felhasz-
nálva együttes, vállvetett munkával a belsó 
consoliiláczió munkáját nagyon szépen elvé-
gezhettük volna és ma sem kellene tneihló 
politikai vitatkozásban töltenünk a drága 
illót, mikor minden nemzet rohanva halad és 
mert mi még lépésben sem tudunk velük 
tartani — folyton  vissza maradunk. 

A gönig hitregelieli Danaidák végzete 
teljesedik be rajtunk. Koha sem tudjuk allatni 
életünket nemzeti tartalommal megtölteni, mert 
amennyit felül  lielu (intünk, ugyanannyi alul 
a kilyukasztott hordóból elfoly. 

Kimerült izmokkal, verejtéktől gyöngyöző 
homlokkal, átok és szenvedés között, vegte-
len türelemmel végezzük Kisiphos munkáját. 

A meredek hegyoldalon hengerítjük föl-
felé  a szikladarabot, melyből a tetőn nemzeti 
önállóságunk sziklavárát reméljük megépíteni, 
azonban a szikladarab a hegy élétől folyton 
vissza gördül. Hég szerencse, hogy u vissza-
gördüló kó agyon nem nyomott Kliez is sok-
szor közel voltunk. 

Tudja az Isten, miért van a magyar nép 
ez eredménytelen munkára kárhoztatva Hisz 
eléggé „megbűnhődte már a multat, jövendőt." 

Sisiphos is. I'romethusz is meglopta az 
isteneket. Tehát az alvilági bUntetés méltán 
érte őket. 

Es mégis — mégis . . . 
„Recrudescunt inelytae gentis Hungariae-

vulnera*. Folyton kiujulnak a jeles magyar 

nemzet sebei, akár a sziklához lehinczolt Pro-
metheosz gyötró fájdalmai,  kinek fulyton  ki-
újuló illáját egy saskeselyű állandóan mar-
czangolja. 

Prométheusznak mégis akndt egy Herác-
lese, ki a saskeselyűt lelövi és lánczait fel-
oldozza . . . . de uekünk ? ! 

Nekünk is volt Herácleszünk, csakhogy 
a felszabadítás  nagy müve nem sikerült. A 
márvány tenger örökös mormolása, Rodostó 
cypnisaiiiak zúgása egy  nagy tragédiának 
végsó akkordja ; ábrándjaink halotti indulója ; 
reményeink és vágyaink könybe fuló  zokogása. 

Nein idézem, csak emlékükbe hozom II. 
Uákoczi Ferencznek 1703. junius 7-én kiadott 
manifestumát:  Kossuth Lajosnak 18-18. ápril 
l-l én a debreczeni nagy templomban mondott 
beszédét. Miudkcttó Prometheusz évszázados 
gyötrelmeinek jeremiádja; kíméletlen de 
őszinte szó, magyar szívből, magyar lélekből 
fakadt  jaj kiáltás: a tragédia vége akart 
lenni, mikor görög szokás szerint a rendező 
oda kiáltja a közönségnek : .most tapBolja-
tok és a dráma prológusává vált. 

Ezek azouban mélyen tisztelt Ünneplő 
közönség nemzetünk életében az ünnepnapok. 
Bannilyen rettenetes emlékeket ébresztenek 
fel,  még is csak a cselekvés és nemzeti tett 
eró napjai. Dumonstráczió a világ elótt, hogy 
élünk ; van bennünk eró, kitartás és tudunk 
neio tűrni is. 

Vannak ezeknél még szomorúbb, gyá-
szosabb napjaink is. Mikor a nemzet aludt 
mély lethárgicus álomban. Mikor csend éa 
nyugalom volt. olyan, a milyen temetőben 
szokott lenni. Mikor a nemzet múltjától meg-
riadva, jövőjében nem bizva, elernyedten, el-
csüggedten, nem törődve semmivel csak várt 
és várt. Hadd jöjjön a minek jönie kell. 

A nagy franczia  forradalom  nálunk csak 
egy néhány álmadozót teremt, kiknek sorsa a 
vérpadon fejeződik  be. A nagy tömeg alszik 
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M&rczius Idusa. 
A mikor a természet meguiul s a márcziusí 

nap melegétől lelpezsdfll  uz emberekben * Tér 
a mikor a lomha tavaszi kodat felissza  az él 
tető aspsngár s a aiikor az enyhe szellő bon 
lógatja a tik leveleit, mindi* reád emlék ezuuk 
szabadság ünnepe. Márczius Idnsa I Ib'eltel te-
lik meg a szivünk a Qaaepi rahália öltözik a 
magyar nemzet. ünuepi bangón szól a szív, be. 
azél a lélek. Az emlékezet fáklyája  kigynlad 
melynek csodás fényénél  (elmnlnak a mnlt lé 
nyes Iradiltói a beszédes ióm,ai mellett uiegál-
Innk és imádkozunk. Lelkesen ünnepeljük, ami 
benned dicső éa h-iZaíts volt, mert multad az 
a csodaforrás,  amely ivadékok egymás nyo-
mába hágó sorát megtölti lélekkel és maga m-g-
sen apad ki soba; mnltad az a esodafurrâs. 
amely élénk dobogásba bozza a nemzet szivét; 
megaczélozza a lelkét. Jöttödre epedés lógja el 
szivünket a szabadság alán s ajkunknp Mcsen-
dül a szabadság éltetó dala: „Rabok tovább 
nem leszünk." Dal, amely szaggatott, mint a szél 
zokogása, erSs égre tlirö, mint a vulkán kiki-
csapó lángkévéje, ajjungá, m ut a lalalko/é 
szerelmesek örftms  és bnsongá, mint a ren.diy 
leien lemondás. Jöttödre megelevenedik a lel 
künk s égre lör a szabadság tiszti lángja érin-
tésedre megihletett szivünk szikrájából s epedő 
ajkunk lelkesen kiálltja: Hozsánna le uéked 
Márczius iiluaa! Le*gy üdvözölve körünkben 
njra és mindig, valabányszár a dicső múltról 
regét m ndani közöttünk megjelensz uemzetünk 
szivének viszbangia, reménye. 

Nagy alkotásuknak teremtő Oéninsza: légy 
üdvözölve njra I Félszázados multad egy m-sés 
történet, mely bevilágitia nemzetünk dicsőséges 
korának legszebb idejét: a szabadság, lesvén 
ség. egyenlőség tüneményes születés napjai. 
Emléked vissza visz a múltba, hul milliók öröm 
könnye kisérte sírjába az elavult tendszer és 
eszméknek telemét. hogy sir|áliól, nnkéut a 
Phőníx madár poráböl, nj életre keljenek s ki 
ba|ti>ák a szabadság, egyenlőség és teslvéiiség 
liervadbatatlan koronáját. Emléked vissza vi-z 
a mnltba, bogy dicső korodnak magasztos 
elveil njra szemlélhesse nemzeted, bogy tiszt ilíi 
Lüzednek melegében njra lelélediOnk s belőle 
szent ünneped megünnepléséhez méltó ihlelséget 
és lelkesedést mentsünk. Dicső multadban cso-
dás alakok tűnnek föl,  kiket a te magasztos 
ihleted teremtett ob Márczius Idusa; kiknek 
tüneményes éleink és véiálduzaluk Imzta meg 
milliók szivének m-gsiratnlt álmát. Légy üdvö-
zölve bál njral Nagy nap vagy nékituk. oh 
Márczius Idusa I Te adtad nemzeti független-
ségünk és szabadságunk győzhetetlen bajnokait 
a márczius! ifjúságot.  Őröli a te ünneped. Légy 
üdvözölve bál uira, nemzetünk megszentelt liá 
rom szál ékessége, lelkünknek várva-várt s va-
lóra valósult álma. 

El öttél njra, bogy derengő álmából felrázd 
nemzetünk szunyádé tagjait; eljöttél, liogy végig 
harsogd lángra gynitó szózatodat, a szabadsá-
got, egyenlőséget, testvériséget. 

Népek életadója, milliók szivének meg 
szentelt virága, légy üdvözölve uim. A tavasz 
virága fakasztott,  a nemzet megszentelt talajá-
ból nőttél s virágod millióknak lét |ogot adó, 
szabadság, egyenlőség, testvériség lelt. Metuti 
bánalnsk. mennyi honfiúi  bu, keseiü könnyének 
leltél okozóia s mégis bűbájos varázslattal 
halsz te lelkünkre, mert .-zülőie leltél a szabad 
Ságnak, eeyenlösé^nek és testvériségnek. Vér-
ben fürösztött  máriyrja nemzeti függetlensé-

günknek, első lehelete a szabadságnak, szabad 
szárnya a gondolatnak, légy üdvözölve njra I 

Nemzet ébredése, zsarnokság bukása, elavult 
rendszernek örökös bslála légy üdvözölve «ira I 

Koszomba tonnnk njra s emléked őrizni 
logjnk mindig, mig csak zengzetes nyelvinket 
viszbangozzák, hegy, völgy, bérez, letfi,  meri e 
napon lett boldog a magyar, midfin  kiragyogni 
látta .homlokodon ezer éves életének lélfentarlá 
jeligéjét a szabadságot, egyenlőséget s testvéri 
séget.-

Onnepelünk njra igaz érzelemmel, őszinte 
lelkesedessel t a kegyelet világító szövétnekét 
magasssau lobogtatva, szent óltárodnál lerójak 
a kegyelet és hála adóját azok iráut, kiknek 
— a távol ködében — csodás alakjai ma meg-

Jelennek, liogy tanúságot legyeuek a nagy idők 
örök vívmányairól. 

Olt rázd le tehál nyügödöt e napon a lérj 
vissza azon dicső mullbnz, melynek magasztos 
vívmányait rég érez táblájára vésle a történet 
Múzsája, hogy sértetlenül adhassa át örökségét 
a késő utókornak. Ünnepelüuk, mert nagy és 
örök a le munkád Márczius Idusa I Ünnepelünk 
s ajkunkon ima kél, Magyarok kalalinas istene, 
áld meg nemzetet, áld meg e hont t 

Fodor Jánoa. 

Iparunk fejlődésének  föltételei, 
H*zai iparank fellendítésének  eszméje sz 

utóbbi időkben társadalmi mozgalommá kezdette 
kinőni magát. Meggyőződéssé kezd válni az a 
gondolat, lmgy a magyaripar védelme azonos a 
magyar haza legvitálisabb érdekeivel. 

És valóban ngy van, mert mindazok, kik 
a magyar ipaifejlesztésének  nagy munkájában 
észt vesznek, hazánk gazdasági nagyságának 

e'.őbb vitelére hordják munkás erejükkel a ter-
mésköveket. 

A hódítás munkája minden téren nehéz 
és fáradstgos;  csak az kecsegtetheti magát 
ikerrel, aki magában erőt és kedvel érez az 

akadályok elhárítására, csnk az arathat diadalt, 
ki nem áll meg csüggetegen a bevégzeilen 
munkáltál, hanem öutndálos és laukadáal nem 
ismerő l-azgáluinmal tőr előre. 

Ipari életünk sem fog  rövidesen átalakulni. 
Hogy termés legyen, előbb a megvetéssel kell 
bajlódnunk és egyszersmind gondosan mérle-
gelni az időt és viszonyokat, melyek mindenkin 
beleszólnak vagy tillónak. vagy lelkesitöleg e_y-
egy nagyobb rnű felépítésébe. 

Ismerve iiuuiaguukal, nemzeti szokásun-
kat, h»gy a tiagt eszmékéit könnyen hevülünk, 
de ismerve szalinalüz termés/etünk*t is. mely 
fellobbanva  elég, nem ó'iajljuk a rohamos 
haladást. Előbb az alaplal legyen erős s ha ez le 
van rakva, a tovább építés önmagától megjő. 
Az orvos előbb a betegség okait kutatja ki a 
zek alapján állapítja meg a diagnózist. Ez le-

gyen vezéivszménk a hazaiipar fellendítésének 
munkájában is és akkor a várt eredmény neiu 
maradt el. 

Ehhez azonban nem elég, hogy pillanatnyi 
lelkesedésünkben magyar gyufával  gyujtsunk rá 

Küllőidtől hozott azivarokrs, baueui elsősor-
ban át kell alakulni a magyar társadalom gon-

ilkozásának. M'g kell már egyszer értenünk, 
hogy az ipari palya nem szégyen, nem lealázó 
lottlalkuzás. hanem dicsőség, lisztes kereseti 
Inrrás, sőt linnm-iilés. 

S lia ezl az igazságul megsziveli a ma-
gyar liirsadslom, akkor kevesebb lesz a prole-
tár, a télmüveli és H társadalom testén élődő 

kétes eiisztencnis, a kiknek megélhetési for-
rása amily bizonytalan, ép oly gyanúi is. 

A szülök ne roszul tanuló gyermekeiket 
adják az ipari pályára, hanem oltsák be azok-
nak lelkébe azt a gondolatot, hogy egy szak-
máját értő müveit iparos ereje és disze a tár-
ssdalomnak. Tanítsák meg a szülők gyermekei-
ket a kézimunka tisztességének megbecsülésére 
és arra, hogy a társadalomnak és hazának sok-
kal nagyobb szüksége van értelmes és munkás 
iparosokra, mint lelületes tudásu. úgynevezett 
nsgyzolőkra. 

Joggal nevezhetjük téves előitélelnek az 
oly irányú gondolkozá't, mely szégyennek és 
leslázónak tartja, ba nri családok gyermekeiből 
iparos válik. Igy nő azláu napról-napra azok 
száma, kik csak azért lézengenek e világban, 
hogy sóvár szemekkel nézzenek azok vagyonára, 
kik becsületes munkában fáradoznak  és veríték 
kel keresik meg kenyerüket. 

Tanulhatnánk e tekintetben Angliától. A 
született lord nem veti meg a kereskedelmi és 
jtMi-i pályái. Egész éleiét a gyárakban tölti 
munkás zubbonyban, de ha a müveit világban, 
a szalonokban, vagy a tjmseparti ünnepségek-
ben vesz részt, nincsen a világnak dzsentle-
menje, ski tul lenne ra|ta műveltségben.;. 

Itt nem a születés, hat a becsületesen 
teljesített munka szerint osztályozzák az egyé-
neket. Mittél többet dolgozik valtki, annál job-
bau becsülik. 

Nálunk azonban egész más a felfogás.  A 
magyar ne.ies ember, a magyar középosztály 
azt li'szi, lmgy nagy szerencsétlenség, ha egyik 
nek-uiástknak gyermeke as iparos pályára indul. 
Szégyennek tartja a kézimunkát, de pirulás 
nélkül fogadia  el az alamizsnát és a hatalmasok 
asztaláról lehulló morzsákat. Inkább jár urasá-
gnklól leveteti Irakkban. mint munkás zubbony-
ban, s inkább éhezik nyomorogva, csak ne 
mondhassák rá azl, hogy mesterember. 

De segíthetünk a magyar iparon az állal 
is, ba azt páito)|uk szóval és anyagilag. A ma-
gyar ipar ma sokban versenyez a külfölddel  s 
sunak legnagyobb ellenségei mi ntagunk va-
gyunk, mert holmi hilványczikkekért, melyeket 
nagy hangon reklantíroz az élelmes külföldi, 
elhagyjuk a magunk iparának pártolását; be-
csületes i|iarosaink pedig hasztalan dolgoznak, 
fáraduak,  mert muiiKájuknak nincs kelete. Ne-
künk inkább kell a külliildi silány,, portéka, 
mini a magunk véreinek produktuma. Önmagunk 
erdekei ellen dolgozunk és ugyancsak mi jaj-
szóval siráukozunk azon, bogy iparunk pang 
és iparosaink nagyrésze, társadalmunk egyik 
hatalmas testülete a megélhetés nehézségeivel 
kénytelen küzdeni. 

Hiába igyekezik a törvény védeni a ke-
reskedőt és iparost, a magyar ember maga 
segít az élelmes nlazókuak a törvény kijátszá-
sában, melyet aztán a nagy adóval sújtott ha-
zai iparosnak és kereskedőknek kiszámít bat lan 
kárt okoz. Ne csak beszédünk és gondolkozásunk 
legyen tehát magyar, hanem hazaszeretetünk 
tettekben nyilatkozzék meg. Ne kapkodjunk a 
Küllőid olvasóinak tetsző, de értéktelen gyári 
produktumai iránt, hanem pártoljuk megrende 
lésünkkel a magyar ipart. 

Kitől várjon a magyar kereskedő és iparos 
pár tolást, ha nem tőlünk ? H sz ók első sorbau 
mi reánk vannak utalva s ha mi nem védjük 
érdekeikéi, hanem e helyeit kullöldi czégeknek 
adjuk pénzünket, iparunkuak uem megmentésére 
és fellendítésére,  hanem készakarva romlására 
dolgozunk. 

Kedves barátom I 

B cses lapod f.  évi márczius 8-áu megje-
lent 10. számában .a székely  akczió csík-
megyei sikerei" czimen vezető helyen egy 
közlemény jelent meg. Iiója ai elégületl-nség 
hangján szól és ostorozza az eddigi eredmény-
telenség okozóit — bár nem tudja, kik legye 
nek azok. Nem keveaebbet akar tudni mint 
azl: meddig alszik itt a székely akczió a med-
dig kell várnia az eredményeket. 

Szives engedelmeddel — felhatalmazás 
vagy megbízás nélkül, csupán a magam aka-
ratából, néhány megjegyzést teszek e közle-
ményre. 

Hogy a székely akcziónak Csikmegyében 
nincsenek (Neui tudom, ha csakugyan niucse-
nek-e?) számottevő eredményei, annak — őszin-
tén szólva Csikrármegye társadalma, még inkább 
vezető emberei az oka. 

Emlékezhetsz, Te is részese voltál, mikor 
vármegyédben a székely társaságokat a szé-
kelykérdés ébrentartása és helyi szükségletek 
szerint formálása,  valamint segélykérés és eu-
nek okos alkalmazása czéljából, inkább infor-
matió, mint teremtő hatáskörrel megalakítottuk, 
s szervezetében munkára bivluk a jelentősebb 
helyek vezelő embereit, elmondtuk, folyton  az-
zal áigumentáltunk, hogy a székely kérdést 
uélkiilünk megoldani nem lehet és hogy nekünk, 
a lelkesültebb és tevékenyebb székelyeknek el-
hárilhallan kötelességüuk munkát vállalni ac 
állapotok javítására. 

Emlékezhetsz — én jól emlékezem p >1 ír 
láz gyötört akkor, hogy fel  is lángolt mind.-nki 
körötökben .Lármafát  gyűjtöttünk !" — jellé-
mezte a visszonyokat, egyik illustris vezetője 
a csiki közigazgatásnak. S mégis? Elaludt 
minden. A se volt 2—3 hónap múlva, akiv< I 
levelezzünk. Csíkszeredából felbontatlan  keníl 
tek vissza leveleink. Csak egyedül Duó dol-
gozott és dolgozik, jóllehet alakítottunk s-é. 
kely társaságot, Tölgyesen, Borszékben, S/MI. 
miklóson, Alfalubati,  Karczfalván,  C>ik-«-re-
lában, Szenlmáiionban 

Nos, hát a székely akczió csikmegyi i sí 
kertelenségének ez az oka. 

Azt várják oltani testvéreink, hogy pl. 
a kirendeltség találja ki, mi a baja Pálnak. 
Péternek, iparosnak, gazdának, nemcsak, de 
aztán adja kezébe a segédeszközöket . . Ha 
jól tudom igy sem bol !ogult. A legelső kér-
désbeu sok helyt nem kélték, itt-ott még ha-
tározottan visszautasították beavatkozását. 

A társadalom érzéketlenségéről, sőt mond 
halnám tunyaságáról tesz tanúságot a eztkkiró 
közleményének eme lilymáló részében. 

.Eddig az itteni s/ékelyactió nem produ-

Oly jól esik százados harezok után a csendes 
pihenés. A mult sziiztid elején az u. n. .Szent-
szövetség' csirájában megfojt  minden szaba-
dabb mozgalmat. Még a lélegzetvétel js oly 
csendes, liogy ne hullja nnis. Alkotmányunk 
utolsó foszlányait  is a mindenható Metternich 
herczeg eltünteti és uralkodik rajtunk és min-
deneken egy önhitt kényúr tobzodó hatalmá-
val. Főuraink rizsporos czopffal  járják a ke-
ringőt Bécsnek a spanyol etikeltól tiillinoiiiiilt 
parkettjén Idegen szokásokat vesznek fel 
idegen nyelvet használnak. Ami nyelvünk 
utolso menhely éről, a vármegye házából is ki-
szorul es lesz belőle istálló és konyha nyelv 
mely e czélokon felül  semmire sem alkalmas 
Mar nem a vég kezdetén, hanem a vég végén 
voltunk. Metternich herczeg Bécsben boldog 
öntudattal jelenthette : Magyarországban már 
csuk sírok vnnnak, azok pedig hallottaikat 
nem adják vissza. 

Ks mégis . . . mégis . . . 
Történnek néha csodák is. A hantok 

megmozdulnak és u nemzeti életerő csodás 
Irtssesegében tör onnan eló. Halhatatlanjaink 
egymás után teremnek. Kazinczy. Küle*ev 
Berzsenyi Kisfaludi  éa Vörösmarty a jövó 
kedvéért föltámasztják  u multat és szeges 
ostorral suhogtatnak az elernyedt, elkábult 
nemzet feje  felett. 

.Mi a magyar most ? Rut sybarita váz 
Uelepte fenyes  nemzeti bélyegét 
s hazaja feldúlt  vár falából 
Kuk palotát heveró helyének.' 

Ennél kegyetlenebb dolgot nem mondot-
tak még a magyarnak. 

Es a hatás nem Is marad el 
{• k ö z r é l e n i é n y alakul. Mindenki siet 

reszét kivenni a nemzeti újjáépítés munkájá-
ból. Az alap könnyen hozzáférhető  heken 
van. A franezta  forradalom  nagy eszméket 
termelt es tett az emberiségé közkincsévé 

Csnk fel  kell dolgozni a nemzet sajátságának 
megfelelő  furitiábaii,  hogy életet, friss  vért vi-
gyen nz elpettyhiidt erekbe. A haladás, n czi-
vilizaczió gondolata, az einberi jogok mint egy 
bensó erőtől iisztömiztetve — hatalmas eróvel 
indulnak hódító utjokra. 

A társadalmi kezdeményezőket uj erók 
váltják fiil.  kik politikai térre viszik át ti 
nemzeti megújhodás gondolatát. A nagy 8zé-
clieini, Kossuth, felsóbiikki  Nagy I'ál, Deák 
Ferencz, Wesselényi Miklós, Lovasy László 
mar uem is lépésben, hanem rohanva viszik 
nemzetünket uj czélok felé. 

Megkezdődik n nemzeti reformok  kor-
szaka. Ai IHiVtól lH4íí-ig terjedő időszak, 
melynek minden napja valóságos gyöngyszem 
nemzetünk történetében. 

Miként Tantnloszt égetó és emésztő 
szotnju.ságában egy csepp hUsiló viz után, 
ugy nemzetijüket is pusztító és örjitó vágy 
kapta meg a szabadság és a sznbnd intéz-
mények után. 

Újra szabad nemzet lenni, mint n régi 
JO hírrel fénylő  Magyarország idejében ; em-
ber lenni emberi jogokkal ; magyar lenni ma-
gyar érzelmekkel, a gondolat és lelkiismeret 
szabadsagával, jövó politikai nagyságunk ál-
maival, a magyar és magyar között mestersé-
gesen felállított  kiilömbségek és korlátok le-
döntésével. 
... , A z u- liberális párt többségbe jut és 
elen Kosuthtal az ország vezetését, irányítá-
sát minden tekintetben kezébe ragadja. Fel-
állítja programmját, mely a mai állami éle-
tünknek is bázisát képezi. A felelős  minisz 
terium, a népképviseleti orezággyülés, Erdély 
umoja Magyarországgal, a szabad sajtó, nz 
egyesUlesi szabadság, vallásszabadság, törvénv 
előtti egyenlőség, közteher viselés, ősiség el-
törlésé, a jobbágyság megszüntetése a füldes 
urak kártalanítása mellett —a mi szemünkben 
termeszetes és megszokott dolog, hanem ab-

ban az iűőlien elképzelhetetlen, úgyszólván 
utópia szamába jött. 

Mikor pedig minden megvalósult, a ha-
ladás kapcsolatos és egyenletes lépcső fo-
kaivá váltak. 

Szinte természetes, hogy ezt a nagy 
nemzeti evolutiot Bécs sem nézte jó szem-
mel. Hisz tt Metternichek és Kolonicsok agyá-
ban megszületett kedvencz eszme, a „Ge-
sammt Monnrchie" végzetes veszélyben for-
gott. A reáktió teljes erejével működésbe lé-
pett. Ekkor jelenti ki Kossuth szenvedélyes 
hungon, nagy izgalmak közepette — nz egyik 
országgyűlésen : .legyen hát liarcz és lesz 
luircz az utolsó perczig." 

E szavakra a forradalom  szele végig süvit 
az egész országon. A kormány ijedtében fel-
akarja oszlatni az országgyűlést. Az esemé-
nyek azouban erósebbek, mint az emberek. 
Feltartoztiitliallanul következik be mindez, a 
mi a sors könyvében elő volt irva. 

Kitör a párizsi forradalom  ; 1848. már-
czius 3-án Kossuth megteszi n felelős  minisz-
térium felállítására  vonatkozó indítványát, n 
kővetkező nap a rendek elfogadják  indítványát 
és szervezik a deputócziót, mely a feliratot 
felvigye  a bécsi Burgba. Márczius 13-án Bécs-
beit is forradalom  tör ki; ennek hatása alatt 
márczius lö-én nálunk is nz utczára kerül 
Pest népe. 

Voltnképen e napon nem történtek vi-
lágra BZÓIÓ események. Petőfi  a nemzeti mú-
zeum lépcsőjén elszavalla az azelótci napon 
írt „Talpra magyar"-ját; Jókai felolvasta  az 
Irinyi József  által fogalmazott  12 pontot, mely 
a mngyar nemzet kívánságait tartalmazza s 
lényegében pedig megegyezik a liberális párt 
több ismertetett pt ogrammjával. Azután a nagy 
néptömeg a Lánderer és Hekkeoást féle  nyom-
dához vonult, hol Jókai felelősségére  nzonnal 
kinyomatták a .Talpra magyar'-t és a 12 
pontot. Ez volt Magyarországon a szabad sajtó 

legelső terméke, melyet a nép repeső szívvel 
kapkodott szét. Délután politikai börtönéből 
kiszabadították Táncsics Mihályt és diadalme-
netben vitték Budáról I'estre át. 

Azért azonban, hogy a mi szabadságunk 
napja csupán egy csendes méltóságteljes és 
impozáns tUntetés volt, azért mert szabadság-
harezunk bóleséjénéi nem állott egy Marat, 
ki „gyanús" czim alatt vértói csepegő ujak-
kal vouszolja vérpadra a nemzet legjobbjait; 
sem egy-egy Danton nem kiabálta dühtől 
tajtékzó szájjal : „csnk merészség és megint 
merészség" a puszta megfélemlítés  kedvéért 
1000 meg 1000 embert mészároltat le ne-
künk márczius 15-ike egyszerűségében is 
nagy, lélek emelő, lelkesítő és tanulságos Ün-
nepünk. 

E napon kiáltotta oda a magyar nem-
zet a világnak, mely már sírját is elhantolta 
volt: élek és élni akarok, mert ahhoz jogom 
van. Sem emberi, sem politikai jogaimból 
uem engedek egy mákszemnyit sem. 

E napon veszi kezdetét az a nagy eposz, 
melyben a hírneves és névtelen hósok ezrei 
tűnnek fel  és tüunek nl — a bizonyságot téve 
a mivelt világ elótt, hogy teljesen megértünk 
a polgári és politikai szabadságokra. 

Sajnos ez az a nnp is, melyen a Világos-
nál befejeződő  tragédia 8 prologja játszódik 
le s a melyből Bach és Schmerling rém uralma 
fakad. 

De hagyjuk most e szomorú emlékeket. 
Ma ünnepelünk és e keretbe nem illik bele 
azoknak a szomorú napoknak emléke. 

Emlékezvén régiekről teljék meg szi-
vünk 1848. márcz. 15-ének felelevenítésénél 
hazafiúi  érzelemmel és lelkesedéssel, merítsünk 
belőle,jövóre reményt és kitartást 

Es akkor nem csak volt. hanem lesz ia 
még egyszer ünnep az eljövendó nagy Magyar-
országban. 



Mirezi us 15. C S Í K I L A P O K 11. mám. 
cill egyebet, mint egy gazdsságí kiállítást «a 
egy pár tyúkot, amiknek már faja  ia veszett 
és egy néhány 100 drb tehenet, (I) amelyek 
egyeseknek válhattak és válbslnsk előnyére, 
de magának a népnek egészében, a helyzeten 
bizuuy keveset segítenek. 

No még történi vslsmi. Szállítottak  volt 
ide  a mait év ászén egy néhány száz mé-
termázsa kukoriezát,  messze Magysrország-
ról, most pedig nagy költséggel elszállítják, 
bisz agy is boldog a csíki székely, isláu juüb 
lesz a msrostordsmegyei oláhoknak." 

Miért nem állotok «al katukra ? Uul van-
nak a székelylársaságok 7 Miért aem viszik 
köztudatba az öntevékenység szükségét ? Ha 
valamiben és valamivel segíteni kell, mién 
nem adják tudtára illetékes tényezőknek, el 
sősorbsn a kirendeltségnek — óhajtásuk st ? 

Ilyen és ebez lissonló kérdésekkel le-
hetne felelni  a fennli  pssszosrs, bs csakugyan 
kontrát akarnék adni, a jó akaiatbau liszie-
letreméltó czikkiróask. De nem ez a szándé-
kúm. Inkább azt szerelném, bogy gyanúsítás, 
kiosinylés helyett felébresszük,  Csikvármegye 
közönségét és életképessé legyük a székely tár-
saságokat. Azt sz-relném, bogy azuk «legyed-
jenek a nép közzé, ballgsssák meg és tolmá-
csolják óbaiaikat, s miulbogy éppen a miuisz-
teri kirendeltség segíthet leginkább és legha-
marább, sboz juttassák leplezetlen, konkrét 
formában.  Bizonyos vagyok benne, bogy nem 
utasítja el, aniiul neui utssilutia el a maros-
tordsvármegyeiket srni. 

E mellett bizonyít a marosvásárhelyi szé-
kelytársaság alábhi körirsta is : 

.Kőzüeu j&t -uukra a földgiivelésögyi 
miaiszteriuni szék ylöldi kireudellnégének ve-
zetője Dr. Kuós Miuály kijeleulette, miszerint 
a kirendeltség kész örömmel őbait a székely 
társsságokksl állandó szoros összeköttetésbe 
lépni, bogy azok, mint sz egyes vidékek kü-
lönböző viszonyainak ismerői, időnként |uilas-
sák el javaslstaikal, tauácsaikst a kirendelt-
séghez, mely készséggel fogja  szokat tanul-
mányozni és kivibelőségUk esetén megvaló-
sítani . . .* 

Hát kedves Bsrátaim ! Hs azl aksrjátok, 
hogy ne álllUJllt 'LIIKiáiiuig/i jr.. «..«vii-ek, 
akcziő: munkára  fel! 

Mi innen felkínáltuk  támogatásunkat. 
Várjuk a testvér jobbot s vele a logsdást, 
bogy együtt, most már igazán csináljuk 
tovább. 

Jő lesz ba b. lapodban meglevőd az éb-
resztőt. 

Fogadd ősziute nagyrabecsülésem kifeje-
zését. 

Marosvásárhely, 1905. márcz. 10. 
Igaz híved : 

M&thé J ó s a e l , 
a marosvásárhelyi Székely Társ. 
és Székely Társaságok szövet-

ségének főtitkára. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*; 
Egy levél. 

A nagyméltóságú val Iái- ói közoktatásügyi 
m. kir. minUster által I&02. évi márczius hó 
22-én 21016 ss. alatt a tftDf»-lüe>elÓHé«hea  és 
ugyanazon s?ám alatt a közigazgatási bizottsá-
gokhoz kiadott körrendeletei alapján Caikazent-
győrgyön is megalakult ai ifjúsági  egyesület. 

Nehéz feladatot  ró es a rendelet a tanító* 
ságra, de a magyar tanítóságba vetett bizalom 
alapos és bármi nehézséget letud küzdeni aa a 
gárda, a mely magyar nemzetének meg« rósitését 
irta zászlójára. 

A már megnevezett ifjúsági  egyesület meg 
alakulásának mozzanatairól nem less fölösleges 
röviden aaólaui Miért, hogy azok a tanítok, kik 
kösségeikben ifjúsági  egyesületet száudékoznak 
létesíteni, uémi tájékozást nyerjenek as előre 
nem látott, de előfordulható  akadályokról. Kgy-
sseramind bizalmat nyerjenek arra, hogy alapos 
manka és kitsrtáa a sivár lelkek irigy vigyor-
gáaa daesára is meghoasa a gyümölcséi. Nagy 
munka a bevea és ssenvedélyeinek parancsolni 
nem todó ifjakat  még a község általános jó er-
kölcsi visjonyai mellett is korlatok kösé szorí-
tani. De ba megvan a fáradságot  nem Ismerd 
éa a legapróbb réssletekig figyelmes  muukálko-
dá* a lanitók réssérél, as egyesülési kedv as 
iQutágnál, további a ssülók és as elöljáróságok 
közreműködése, akkor nehésség nincs, nem ia 
lehet. 

A saenlgyörgyi eset asonban kiváló, mert 
BS ifjúság  egyesülési kedvének, a ssülók támo-

gatása és a tanítók oda adó munkájának dsezára 
ia. a legnehezebb volt as egyesület megalakítása 
azért, bogy as egyik íótényező, as elöljáróság 
rés léről a segédkesés nem csak elmaradt, de mio 
den lehető módot felhssiuált  arra, hogy Ifjúság-
nak egyesületté alakulását meggátolja. 

Mert as elöljátóság tévedésekből és 
tudatlanságtól elvakulva as ifjúság  vasárnapi 
Iskoláját, mely elékéasitése volt as egyesülésnek, 
s maly iskolai össsejüvetelekre az elöljáróság 
tagjai is külön külön meglettek híva, as ifjúság 
összejöveteleit ssabály ellenes gyűlésnek Ítélte 
é« elosslatása iránt karhatalomért folyamodott. 
A midőn a oéplanitó az iskolabsn a hivatko-
zott miniszteri reudelet értelmében a magyar ál 
lam feutartására  hivatott magyarfaj  gyermekei* 
nek erkölcsi és szellemi művelődésén fáradozik, 
akkora kösségi elöljáró vezetése mellett szuronyos 
csendőrök jelennek meg az iskola helyiségében 
és magyarorsságon soha uem ballotl módon bele 
avatkosnak as iskola és tanító munkájának ssá-
inon kérésébe. 

Uj inódi tanfelügyelet  a székelyföldön  I A 
eseudórnek parancs volt. u mit tett, de as elöl-
járó csendőr nélkül ia meglátogathatná az isko-
Iá', hngy vénségére tanulna annyit, a mennyi 
megérdemelné, hogy az elöljárói czimet méltó-
képen viselhesse. 

Éa mi lett azután V Az, hogy jelentés 
tétetett és a tanítókat hívták a kihágásért a fö 
szolgabiri hivatalhoz, hol a szokásos vallatás 
utáu szerencsére meggyőződtek arról, hogy a 
azeutgyönryi lanitók büutetendó cselekményt uem 
követtek el. 

Az elöljáróság oly hatalom góczpontja, mely 
a boldogság forrása  lehet és uem arra való, 
hogy a tanitókat meghurczoltassa. 

Nem kell és nein >s ssa> ad tehát annak az 
ifjueág  erkö'usi fejlesztésénél  útjába állania, — 
an nál kevéfrbé  pgabari n ifjakat  as egyesü-
lésről lebesKéluie. — mint ezt nem épen a 
legalkalmasabb helyen és módon cselekedte. Most 
azonban észre vehették az elöljáró közegek, hogy 
nz ifjiHági  egyesület netn cnak nrigalakulva van, 
liánéin alapHzubályui is inegerósitést nyertek. De 
észrevehették azl is, hogy jó kezekbe került ar 
ifjúság.  Imtnár egyesülésének eddig is igen szép 
és fényes  bizonyítékát adta, a folyó  hó 4*én sí-
K«r. ' ' *- ^ imului Mi Ml'ttl Kát 
volt tehát uz ifjúsági  egyesület megalakításának 
útjába állani, mert az sohasem árt még az elöl-
járóságnak sem, ha a tanitnk az ifjnság  fejlesz-
tésére a kellő lépeseket megteázik, Jol képzett 
ifjúságra  szükség vau, ezt ludiii kell. 

Különbeu csak azt kívánjuk megjegyezni, 
hogy ifjuságunk  már nagyon is sokia haladott 
as erkölcsi siker már is biztosítva van. Ha a 
közelebb bemulatott színdarab előadását as ér-
demes elöljáróságnak bár ciak egy tagja meg-
lekiutette volna, bizonyára öröme telt volua benne 
s uem is lett voliu oka azzal guuyolódni, hogy 
a tanítók a siker fölötti  örömükben as ifjúság 
néhány tagjával egy pár pohár bort is elköl-
töttek. 

Feltesszük a t. elöljáróságtól, hogy e> 
ügyet szurony uélkül ezutáora maga is pártfogá-
aábaveszi a hivatás* és kötelmeiből kifolyólag 
segéd kezet fog  nyujtaui a tanítóknak as igen 
QdvÖs éa szeut czél szolgslatában, azért is hogy 
a jövő nemzedék meg ne szűküljön alkalmas és 
lelkiismeretes elöljárókban. 

Cüikcsenigynrgy, 1U06. márczius lü. 
A dolgokat Ismerő. 

*) E rovatban megjelenő csikkért a beküldőt 
terheli a íolelóaség. S a e r k e s s t ö . 

Schulek Vilmos halála. 
Schulek Vilmos miniszteri tanácsos, 

egyetemi orvos tanár Budapesten meghalt 
Schulek a kolozsvári egyetemről kerlllt 
Budapest re. 

Az asztalosok sztrájkja. 
Bécsben a sztrájkold asztalosok a 

gyárak előtt tüntettek, a közbelépő ren-
dőrséget kozápor fogadta,  főbb  rendőrt 
tetileg bántalmaztak, számos ablakokat 
bevertek. 

Japán háború. 
Londonból jelentik, hogy egy japán 

hadosztály több orosz ezredre talált, me 
lyek a tienlíngi uton visszavonultak, ke-
mény küzdelem utón négy ezer orosz 
megadta magár. 

Â király Budapesten. 
Bí'csben elterjedt hitek szerint a ki-

rály jövő hát végén Budapestre érkezik, 
ahol a kihallgatásokat folytatni  fogja,  ad-
dig nem lesznek kihallgatások 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Legújabb. 
A „t'siki Lapok*1 eredeti táviratai. 

Budapest, márcz. 14. d. u. 2 óra TiO perez. 
Csíkszereda, márcz. 14. d. a. B óra 80 perez. 

A budapesti ujpárt értekezlete. 
A budapesti második kerllleti ujpárt 

tegnap eate összejövetelt tartott, melyen 
Br. Bánffy  Dezső nyilatkozva a politikai 
helyzetről kijelentette, liogy a magyar 
állatni élet további kiépítése más alapon, 
mint 67-en nem történhetik. 

Hirtelen halál. 
Csiky Kálmán mUegyeteini tanár, 

udvari tanácsos Budapesten agyszélhlldés-
ben meghalt. 

Öngyilkosság. 
Óbesztercze Irencséninegyei község-

ben Kern Géza erdészgyakornok éa Basch-
neider iőerdész Emma nevU leánya In-
gyilkosság uói sztríchninnel megmérgezték 
magukat, mindkettő meghalt, öngyilkos-
ságuk oka, hogy nem lehettek egymásé. 

íre-

"J 

•al siámát olvasólak a tio-
kott Időnél kesább kapják a márcilus I5-Md ün-
nepelysk miatt, amiért silvss elnéiesdket kérjük. 

— Kitüntetés. Király ő felsége  Dr. 
Koős Mihálynak, a székelyföldi  ministeri kiren-
deltség Ügyeinek ellálásávsl mégbizolt ministeri 
segédtitkái usk ügybuzgó szolgálatai elismeréséül 
s Ferencz József-rend  lavsg kérészijét adomá-
nyozls. 

— Kinevezés Az igazságügyi minisz-
ter előterjesztésére n király tfj.  Vsitsy Jő-
zsef  verseczi járásbirósági aljegyzői s gyer-
ttyószentmiklósi kir. járásbírósághoz slbtrővá 
nevezte ki. 

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyi 
miniszter Beke Mibálv csíkszeredai kir. járás-
hiiósági írnokot jelenlegi alkalmazási helyén 
irodatiszlté uezszte ki. Gratulálunk. 

— A brassói X. ker. m. kir. knl 
t a rmérnök i hivatal elnevezését a löldmíve-
lésügyí miuiszter ur „in. kir. kulturméruöki 
•»mkv . I.WII.KUIts. 

— Maroziua 16-lkl ünnepélyek 8ze 
redában. Inpozáns üunepaorozatban adott kife-
jezest Csíkszereda közönsége ez étben honfiúi 
lelkosedéaének mározius lő ike alkslinával. Már 
kora reggel zss*lnkkal volt feldiszitve  sz egész 
város s iiaiiepi szint niiitsloti sz uicza. Fél 10 
érakor szép rendben és hoiiHui dalokat énekelve 
jiitt be városunkba a csiksumlyói főgimuázimn 
diTék tanári kara vezetése alatt sz odavaló ílju -
ság, s kikhez csatlakozva nz itt összegyűlt öreg 
honvédek, egyiilt vonullak a róni. kaih. temp. 
lomba, uliol sz isteni tiszteleten S<d(Eethy Oyula 
csikszeredui plébános czelebrált. Inén nz ünneplő 
közönség a vidékről városuukon levő nagvszáuiu 
vidékiekkel együtt a városház elé vonullak, ahol 
a osikszerednl énekkar .Isteu áld meg a magyari* 
énekelte el. mire B o t á r Béla lépett ss er-
kélyre és szavalta el a „Talpra magyart." Az 
ünnepi beszédül Barths Ignácz ügyvéd, orszéggylési 
képviselő lartolls meg. Igazi művészettel a nagy 
hatással szavalt még Zsögön Zoltán tanár, végül 
sz ünnepélyt s dalárda ónnekksrs zárta be. In 
nen az öreg honvédek szokátus ebédjük el-
fogyasztására  ineutek, amire s bizottság már 
előre gyűjtést rendezeti volt. Az ünneplés bete-
tőzése este 8 érakor voll s r Kossuth Szállods 
psgylermében. Ráduj Béni Árpád jnlszervczett 
zenekara nyitotta meg nyitánnyal. Ezutáu Ujfi-
lusi Jeuó dr. megnyitő beszédet tartott, mire a 
csíkszeredai műkedvelő dalkör Huber Kárulyinl 
éuekelte jz^p összhangban s Nemzeti záBzlő cz. 
dalt. Krro dr. Nagy Béni ügyvédnek gazdHg lu-
dassal és szép formába  megszerkesztett feloiva 
sása köveikezelt. Fénypontja jött most a miiBoruak 
a Mihály I. úrhölgy állal Jakab M. úrhölgy iong»rs 
kisérl' tü mellett gyönyörűen előadott nielodrámá 
val és majd a Wlassits O. uthülgy által igazi művé 
siettél énekelt szebbnél-Bzcbb népdalokban. Bőven 
ki is jutott s tapsból mindkettőnek. Nem maradt hát 
térbesdr. Imecs J. szavalata aem. skj a tőle már rég 
megszokod művészies előadással szavalta el Vörös-
msrtylől .Vénczigány* O'itnü költeményét Jötttzu-
tán s„Üala hazárdl*melyels ca.-azeredai műkedvelő 
dalkör énekelt, végül s> ünnepélyt Ráduj B. Á. 
zenekara zárls be. Különös említést és dicsére-
tet érdemel Dományánez Péter n csíksomlyói fő-
gimnázium éuektsuárs, aki daczára annsk, hogy 
Somlyón s képesdén. s gimnáziumban ssiutén az 
ének és a seue programok ősszeállitásábsu min-
den fáradság  őt illeti, mégis eljött hónául is, s 
nagy szakértelmével verette ss sd hoe ösaaeálli-
tott dslárdál, ugy hogy igasi műélvezetben volt 
alkalmunk minden egyes ének számnál részesedni 

— Biró válasz tas Csikszeutléleken, 
miután megrongált egészsége miatt Bslog Imre 
eddigi biró, ki 8 évig szorgslmss és bttséges 
bírája volt a községnek, állásától lemondott és 
lemondását a járást főszolgabíró  ur elfogadta 
as aj birő választásra határidőül 1906. uo-
vember 14. tűzetett ki. 

— Halálosáé. Mpunk zártakor ksptak a 
kővetkező szomorú hírt: Bálint Károly cslkdáo-
fslvi  születésű, eyulsfehérvári  pspnővendék élete 
22-ik évében folyó  hó 16 én este 8 órakor hoss-
szss szenvedés után Csikdánfslván  meghslt. 

— A városi köztisztaság kérdése. 
Csikszereds város admiaisztrácziőjánsk tengeri 
kígyója : a köztisztaság kérdéseinek megoldása. 
Minden időben, de leginkább a tavaszi id5 be-
következtével tőrténnek ez irányban felszőlla-
lások s minden ily nemi) felszőllalás  éle rend-
szerint a városi halóság fejének  vsn irányozvs. 
Pedig ha a f-nnállő  nehéz viszonyok és a le-
győzhetetlennek lálsző akadályok mérlegeltet-
uének, kitűnnék, bogy a hatáság egyetlen hi-
bái* cssk az, hogy a bOutető eszközökkel nem 
él oly gyakran és szígorusa mint szt az adott 
slkalmsk megkívánnák. Mert, hogy az összegyű-
lendő csapadékvizek s igy keletkezett pocsojáktől 
a jelzett területei megszabadítani nem lehel, azt 
mindnyájan ludjuk. Itt a levezetésre szolgáló mun-
kálatoknak snnak idején egy nagy tévedés, 
vsgy mondjuk vsló néven, mulsszlás történt, 
m-lyet egy nj (és már s tervezés stsdiumába 
jutott) alapos munkálat nélkül helyié bozni 
nem lehet. Általában véve pedig s joggsl meg-
követelhető köztisztaság cssk ugy tsrlbalö 
lenn, ha az összes arra hivatott tényezők e 
szép és hasznos czélra közreműködnek. Rhez 
első sorban szükség vsn srrs, bogy s lakos, 
ság egy némely részénéls közlisztsság iránti érzék 
ónkéuyl,erőszak alkalmazása nélkül kifejlődjék. 
Sbozy szok a birtokosok, kiknek lelkük a város 
utczáínál magasabban fekszik  — a városi köztisz-
tasági szabályrendelet 7. g-nak 3-ik bekezdésében 
foglaltakat  respeclálják és szoknak — lifl:  " 
tés nélkül érvényt szerezzenek. Szükség to-
vábbá, hogy sz állsmépilészeti hivatal rászéiól 
intézkedés történjék srrs nézve, hogy az időn-
ként összehúzott trágya és sár megfelelő  mó-
don azonnal ellávolitussék, mivel Csik-/.-!• -
dában a jő kaszáló trágyái kevesen tudjH ér-
tékelni s igy s trágyával vegyitett sár úgy-
szólván egész éven ál olt bever halmok l'sa s 
járó-kelő közönség izléséuek sérelméie <'s H/ 
éjjeli óinkban haza botorkáló jámbor „u's-ok-
nak" nem kis boszuságárs. Ila mindezek rendbe 
lönnek, megszűnik s hatóság felelőssége  és 
lénykedésének jogossága, ellenben következik 
i -hivatalos kötelesség kényszere, mely mnr a 
hatóságunk sem kellemes — de a félnek  meg 
épen kellemetlen körülményeket szül. 

— Mározius 15-ike. Csikgyimesen az 
intelligens közönség márczius 16-ét fényesen 
ünnepelte meg. Ezt legfényesebben  igazolja 
s rendező bizottság által kiadott következő 
felhívás  és műsor: „ P o l g á r l á r s s k l A f. 
évi márczius bő 15 én tartandó nemzeti ün-
nepségre  ezennel hazafias  üdvözlettel meghí-
vunk. 57 éve, kogy először hsnezolt el a szé 
les Magyarországon, kárpátoktól le az Adriáig, 
a hármas hegy és s négy folyam  bouábsu : 
Szabadság  ! Egyenlőség  ! Testvériség  ! Ez 
a nap mározius 15-ike !! Kzl a napot ünne-
peljük meg ahhoz illő bnzsflas  komolysággal 
és méltósággal I I Lobogózzát >k fel  házaitokat, 
zárjátok be üzleteiteket ; sz iskolákban ne 
Inlyou ezen e napon másról szó, mini márczius 
15 i öl. Szűnjön meg egy nsprs s hétköznapi 
vásár ideglompiló moisjs. Ünnepeljünk!! 
Adjunk  hálát az egek  Urának,  bogy meg-
ajándékozott  egy ragyogó,  őrökké  fénylő 
dicsőséges  nappal: márczius 15-ével! Uram  ! 
áldd  meg, tedd  boldoggá  népedet  ! ! Tegyük 
impozánssá, leledbetlenné e usgy napolt Egye-
sületek, iskolák és ti mind polgártársaink tel-
jes száiumsl vonuljatok fel  lobogoituk alatt az 
üunepélyre, hogy már külső megjelenésünkkel 
is demonstráljunk. Az a nép, mely igy tisz-
teli  történelmét:  az nem veszhet el soha ! 
Az ünnep sorrendje:  a) nappal: I. Gyü-
lekezés az állomáson d. e. léi 10 őrskor. 2. 
Kel vonulás a helybeli rom. ksrb. lemplumba 
bálaadó isleui tiszteletre. 3. Istentisztelet után 
a helybeli népiskolában tartandó ünnepélyen 
vsló tészvélrl, s bol : 4. és ö. Onnepi beszé-
dei tart : Vasa  István  ur ; ezt megelőzőleg 
éneklik a .Himnuszt"  a növendékek.  6. 
„Kossuib nóta" énekli  a közönség.  6. .Nem-
zeti dal* szavalja : Szabó Imre  ur. 8. „Ta-
vasz elmúlt" éneklik  a növendékek,  bj este : 
a vasúti vendéglőben.  1. Nyitány : a zene-
kar  által  8 óra 15 perczkor.  2. Onnepi 
megnyitó : tartja  : Dr. Kása  Lajos ur. 3. 
„Himnus/." énekli  a közönség.  4. .Ünnepi 
beszéd" tartja:  Paikert  István  ur. 5. .Nem 
zeli dsl" Petőfitől,  szavalja : Deáki Géza 
ur. 6. Ének szóló czimbalom kísérettel: elő-
adják  : Múller  Mariska  és Zakariás  An-
nuska kisasszonyok.  1. Alkalmi oda: na-
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raJy'a : Élten  Ilona  kisasszony.  8. „K.w-nlb 
nóta" énekli:  a közönség.  9. „Nemzethez" 
irta és szavalja : Szabó Imre  ur. 10. Ját-
szik  a zenekar.  II. Bezáró beszéd : tartja  : 
Gödri  István  ur. li. Márczius  15. czimO 
egy felvonásos  színmű Végűi „Disela-
líomu".  Csikgjimesbükkón, 1905. toárczus bó 
5-én. A reodezöbiiottBÚg. 

— Aa Oltár egyesületnek f.  bó 4 én 
tartott lombola-eslélyének jövedelme 466 ko 
rona 70 fillér  voll. Ebból * kóllség-k leszámí-
tása ntán luatad 341 korona 60 fillér.  Felül-
fizrltek  Panszné Mikó Ilona 10 korona. Ma 
dár Imre Somlyóról 10 korona, Gecző Béla 10 
koroua. Nsgy Lajos ZsögüJből 4 kmona, Dr. 
Csiky József  3 korons. Botár Béla, Krós* Jó-
zsef  tanár, Fejér Sándor, Potoezki Mái ton, 
N. N, Bájer Ferencz, Bukms Endre, Biita 
József,  N. N., Szigeti Gyula. Wellmann Samu, 
N. N.. S/. L. Végül meg kell említenünk Ráduj 
B. Árpádot derék zeué-zeivei, kik a megalku-
dott díjból az egylet javára IU korona össze-
get szolgáltatlak vissza a pénztárba. A tom-
bolára adakoztak: Albeit Tiborné, Aczél 
Ödöoné, Alberl Ödönné, Aszbe Katinka, Bó|lby 
Endréné, Borbándy Jánosné, Heeicsy Lsjoa, 
Biró Dénes, Bójte Sándorné, Bieziua Ferencz, 
Bokios Eudréné, Uáudy Gálimué. Becze An 
talné. Báliul Millái)né. Bocskor Irma, Becze 
Imréué, Eszdü Vidul ka, Csiszér Sándorné, 
Csipkés Árpádné, Dávid Ignáczné id.. Dávid 
Ignáczné ilj. D.ivid Unnks, Darvas Héláné, 
Dóczy Jánosné, Dávid Péter, Dá|'-ukál Ja-
kabné, Dávid Sáudonté, Élihes Zsigmondné, 
Feiér Sándorné, Ür. Fiilep Sándorné, Fülöp 
Alajosné, Fejér Antalné, Fehér Id», Ferenczy 
Uézáné, Fosztó Kzstás. Gecző Eli-kné, Ga|-
zágó Geröné, Gőzsy Árpádné, Gál Ferencz, 
Dr. Gnllya Lászlóné, Grünwald Albert, Gyöniis 
Gyula, György Jáuosné, Dr. Harmat Leó, Ha 
jós Károly, Helvjg Lolti, Hajnód Ignáczné, 
Hajnód Juliska, lmeca Jánosné, Jakab Ödönné, 
Jeney Lászlóné, Jancsó Béls, Jakab (jyuláué, 
Jer/sók Jáuosné, Junker Géza, Kritsa I/idorné, 
Kozma Islvánné. Karácsony Józ-efné,  Kövér 
Uyörgjné, Knczkás Bela. Kiuszler Lászlóné, 
Karda Gynla, Köllőue l-ivatui", Kis üaborné, 
Klein Olga, Kovács Lij.isiié. Laczina Kárulyné, 
Merza Rezsó, Mer/a Jánosné, Milller Juliska, 
'Jiniutia Itudori, Mánya Juliska. Mednyáuszky 
Lajosné, Márton Liszlóné, Mihály Ferenczué, 
Molnár Láazlóué, Niszel Löriuc* és testvére, 
Nagy Sándorné, Nsgy Ferencz. Nagy Gynla, 
Nagy Béuiué. Nagy Imréné, Nsgy Jakalmé, 
Orbán János. Orbán Ilka, l'otnczky Pál, Po 
loczky Márton, özv. l'otnczky Gergelyné, Pál 
Józsefné,  Papp Károlyné, Papp Dumokosné, 
Koseuteld Johanna, Rumfeld  Félix, Rajz An-
talné, Sprencz Hugőné, Sípos felvigyázó,  Sípos 
Rózsika. Sándor Lászlóné, Szabó Miklós, Szo-
pos Borbála, Szabó Antalné, Szultán Ger-
gelyné. Szopós Mari, Szabó Gézáié, Szántó 
Samn, Trobáu József,  Tamay Sándor. Tolnay 
Károlyné, Tuma Mátyás, özv. Tauber Nán 
dómé, Tnrteltaub Helén, Veress Elekné, Vin-
cze Andráané, Veress Árpádn', Veress Sán-
dorné, Vender Dividué. Ulolsnnak írjuk, nterl 
ki kell emelnünk Márlonffy  Erzsi k. a. ki a 
lónyeieméuyl — egy remek olajfestményt 

-gylelnek. ,tz estélyi tsndezó 
özv. S/ász Lajosné egyleti 

Ferenc/né alelnök, Szigeiliy 
Kovács Andi ás titkár, Jankó-

Kovács Antalné, özv. László 
Ferenczné. Marasckki Kóberlné, Novolny Ma-
riska, özv. Riszner Józselué. E bizottság ezen 
nel őszinte köszönetei szavaz a megjelenteknek, 
a felülflzetőknek  és adakozóknak, a siker elő 
mozdításáért. Továbbá hálás emlékében fogja 
tartani azokat, kik a tárgyak gyüilésében és 
tombolsjegyek árusításában buzgolkodni szíve-
sek voltak, névszerint : Azbé Katinka, Csiby 
Róza, Élihes Judit, Helvig Lotti, Jaksb Irén. 
Mártonlly Erzsi, Madár Irma, Mihály Irma. 
Nagy Irén, Lalzina és Péter nővérek, Szultán 
Zelma, Potoczky Anna urleanyokat. Aczél 
Ödiinné, Csiszér Sándorné úrasszonyokat, Bá-
lint Gyórgy regens ural, Gál Feiencz, Potoezki 
11 állon és p„loczky Pál urakat. Fogadják 
ezeounel egyenk-nt és összesen bálánk kifeje-
zését és a szint ügy legfőbb  Ura adjon áldást 
minden ténykedésükre. 
. 7 D j l a p - - K a k i 1 1 1 ' ' v»'gV czimen uj 
lap indnll meg márczius l-ével Dicsöszéntmár-
lonon. Czélja lokális érdekek és vármegyei ügyek 
ápolása s a közjó elöntő,dtlá«a. Felelős szer-
kesztője Kedves Józsel megyénk szülötte. Mau 
" T a Î Î ! ? kitűnő erők szegődtek. Örömmel 

zi î? "'kert kívánunk kitűzött czéljáboz. 

ajándékozta az 
bizottság lagiai : 
elnök, Scbier 
Gyula igazgató, 
vits Viktória, 

— KI nem váltott tombola nyere-
mények. A folyó  bó 4-én megejtett ollár-egye-
aflleti  lombola-estély nyereményeiből eddig 71 
tárgy maradt kíváltatlan. A nyerő számok ezek : 
38, 100. 105, 117. 118. 120. 124, 147, 148, 
162, 171, 190, 204, 817, 837. »52, 279, 299, 
300, 809. 320, 396. 368, 364, 375. 390, 414. 
431, 484 442. 444. 448, 440, 463, 47&. 47«. 
486. 487, 602, öli. 526, 554. 599, 606, 618. 
623, 701, 70», 725, 764, 773. 834, 861, 86». 
873, 898, 901, 903. 914, »22. 928, 989, 931, 
934, 934. 935. 938, 939 és 949; azonkívül ki-
húzatott 3 drb. számozatlan sorsjegy. Ezen nye-
remény tárgysk megksphalók özv. Uisznerné 
polg. isk. igazgató, bizottsági tagnál. 

— Aa anyakönyvi teendők felügye-
lete. Meg emlékeztünk már arról, hngy Kato-
nay Domokos kerületi anyakönyvi felügyelő 
ezen állásától felmentetett  s egész Erdélyi é ki-
lerjedőleg a felügyelettel  bízatott meg. Most a 
belügyminiszter rendeletei bocsátolt ki, melyben 
meghagyja. lmgy a közvetlen felügyeletet  a já-
rási főszolgsbirák,  a másodfokú  lelűgyeletet az 
gli.pán, illetőleg Csíkszereda városra nézve a 
közvetlen lelűgyeletet is az alispán teljesítsék, 
teljesítsék pedig további rendelkezésig most 
eg)magukban mindszokat a feladatokat,  melye-
kel az annyakönyvi felügyelő  hatóságok szá-
mára az 1895. évi idevonatkozó uta-ilás »7. 1. 
és II od fokn  felügyelő  hatóságok kötelességévé 
tesznek. 

— Uj vasat Udvarhelymegyében. 
A kisküküllő-vőlgyi helyiérdekű Vasul sóvárad 
parajdi részének köziga/gstási bejárása a mull 
héten volt Patajdon. A tervezett vasút Sóvárad 
állomástól indul ki és. Szováta közbeeső állo-
máson ál haladva Parajdon végződik. Hossza 
11 kilóméler lesz. A vasul kiépülésével Udvar-
helymegye úgynevezett Sóvidékének régi vágya 
teljesül a az uj vasút hivatva lesz a parajdi 
Sóhegy kimerít bélien kincsét hozzáférhetővé 
lenni, valamint a Sóvidék dus erdőségeinek ok-
szerű kihasználását lehetővé tenni. Már is vál-
lalkozók lepték el a vitléket. Egy angol czég 
nagyszabású szódagyársl akar létesíteni s e 
végből lépéseket lett a pénzügyminiszternél évi 
negyedmillió mázsa konyhasónak olcsó áibani 
engedélyezéséért. A közbirtokosság andesit bá-
nţâijU rjediiţ.H'jej ••/UlnlIvuzVilVevre vette hétbe. 
Az »udesil kő sokkal jobb, mint a kiasebeai 
gráuil. 

— A mnlt havi közbiztonsági álla-
potok. A febiuár  havi közbiztonsági állapo-
tokat leliünlelő csendörségi tevékenységi ki-
mutatás szerint mult hóban 652 bűneset fedez-
tetett lel a vármegye terülelén és pedig : ha-
tósági közegek elleni erőszak 68, magánosok 
lleni erőszak 59, polgárok választási joga el-

leni bűntett vagy vétség 61, szemérem elleni 
bűntett I. rágalmazás is becsületsértés 6, em-
ber élete elleni bünletl ás vétség 8, testisértés 
179, msgánlak megsértése 4, lopás 38, rablás 
és zsarolás 3, jogtalan elsajátítás 8, orga da-
ság és bűnpártolás 7, okiralhauiisilás I, va-
gyon rongáláa 2, tűz okozás 7, a járásim ó-á-
gnk hatáskörébe utalt kihágások II, közigaz-
gatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágá-
sok 196. 

— Oyilkoaság. Paikszentimre községben 
folyó  bó 13-ára viradólag rejtelmes gyilkossáp 
történi. Odavaló Karkas Lajos fiatal  legény, 
aki izgága és kötődő természetű volt s azon 
esle is kiabálta az ulczán, hogy valakit meg 
gyilkol, egyik korcsmaház közelében az nton 
agyon ütve éa halva találtatolt. A lettes még 
ismeretlen. 

— Uj lap. Vákár D. Anbur, miut ki-
adó tulajdonos és egyúttal felelősszerkesztő 
„Csikvármegyo" czimmel Gyergyószenlmiklósnn 
egy hetenként vasárnap megjelenő politikai 
hetilapot szándékozott lehetőleg még e bó 
15-én kiadni, mire a hatásági engedélyt ki-
kérte. 

— A helybeli állami földmiveais 
kola, mely a mull év november havában kez-
delte meg működését, f.  hó 6 án számolt be 
első félévi  működésének eredményéről. A két 
évfolyamú  iskolába a jelen tanévre 15 növendék 
vétetett fel,  akik az állam költségén ingyene-
sen nyernek benn az intézetben teljes ellátási 
s elláttatnak a szükség-s taneszközökkel. A 
jelen tanévre jelentkezett: 6 székelyföldi,  6 
magyat országi ás 3 romániai (visszahozott ma-
gyar) itiu, kik 17—84 életévűek. A tanítás el-
méleti és gyakorlati irányban történik. Az el-
méleti oktatás az első félévben  kiterjed 
szaktárgyak közül a lalajmivelésre «s a kony-
bakertészetre, az elemi tárgyak küzül pedig az 
első lélév anyagát képezik a magyar nyelvtan 

és Igy irinytan, számtan, természettan és gazd. 
földrajz.  A gyakorlati képzés az egyes külső 
gazdasági munkák, továbbá az állalápolás és 
tskarmány előkészítés körében történik. Ezen-
kívül a külső munkákra alkalmatlan időbeu 
gyakoroltainak a növendékek a háziipari mun-
kákban. A folyó  hó 6-án megtartott télévi 
vizsgán a löldmivelésügyi miniszter Dr. Szent-
királyi Akos a kolozsvári gazdasági tanintézet 
igazgatója képviselte, ki a tapaszlall eredmény 
felelt  elismerésének adott kifejezést.  A szer-
vezeti szabályok értelmében a téli félévi  vizsga 
zártkörű, mig a nyári lélévi vizsga nyilvános, 
amelyen szívesen látja ez iskola snnák idején az 
érdeklődő gazdaköziinséget. 

— Állami elemi népiskola építése 
Henaségon. Csik-Menaság községben az ed-
digi felekezeti  iskola államosillatván, egy uj 
iskola épület felépilése  vétetett tervbe. A val 
lás- és közoktatási miniszter az építés alkal-
mával teljesítendő munkálatokat 81726 korona 
64 fillér  erejéig engedélyezte oly lormán, liogy 
a jelzett összegből 3854 korona 31 fillér  a 
község állal fog  a kézi és igásuapszámok meg-
váltása fejében  kiszolgáltatni. Ezen feltétel 
melleit a munkálatok kivételének biztosítása 
czéljából 1905 évi április hó 8 án d. e. 10 
órakor a szeredai kir. építészeti hivatal helyi-
ségébe a zárt aiáulati versenytárgyalás meg-
tartása már ki is tüzetell. Vállalkozni óhajtók 
tehát zárlajánlataikat nevezett nap d. e. 9 
órájáig nevezeit hivatalhoz A"/u bánatpénz le-
tételével igazolása mellett beadhatják. 

Nyilvános számadás és köszö-
net. A csikdelnei éa pálfalvi  roükedvelötái>u-
lat február  hó 25-én C'sikdelnén a templom ja-
vára szinielőadással összekötött tánrzestélyt 
rendezeti, melyen a szereplők fáradozását  az 
egy egy felvonásos  két darab sikerüli előadása 
alkalmából nemcsak elismeréssel, hanem da-
czára a szűkebb körre szorilolt meghívások 
nak szép anyagi haszonnal is jutalmazta a kö 
zttnség. Bevétel volt 124 korona. Kiadás 49 
korona 66 fillér.  Tiszlajövedelem 74 korona 
34 fillér.  Felülfizellek  : Péter Lajos, Bocskor 
Zsigmond plébános, László Péter, Ábrahám 
Islván. Kánya Lajos, Kánya Jakab, ilj. Sámlit 
István, Tőke Géza, Kovács Györgyné 2—2 
koronát. — Bíró Dénes 2 korona 40 fillért.  — 
Gál Jakab, Kánya József,  Pap János, Sánlha 
4.-guH<JU - V—1 'sorona 40 fi  lér. — Ferenczi 
István, Antal Gynla, Bocskor Anlal, Madaras 
Albert, Sánlha Péter I — I korona. — Incze 
Dénes 80 fillér.  — Csaló János, Csató László, 
Benő Dénes, Zöld László, Kánya József  ifj., 
Dávid Ferencz, Kánya Ferencz, Balla András-
Bocskor Zsigmond, Kovács Mózes, Gál József, 
Kánya Imre, Benő Gyula, László Márton, 
Kassai Lajos, Kénese Károlyné, Kovács Elek, 
Péter Jáuos, Kovác-i Lajoa [40—10 fillért.  — 
Bálls Fererczné, Gegü József  30—30 fillért.  — 
Márton Mihály, Balog Ignácz és Bálint András 
20-20 fillért.  A feliilfizetésekérl  eznlon mond 
köszönetet a rendezőség, 

— Hirdetmény. A nagyméltóságú val-
lás- és közoktatásügyi m. kir, miniszter ur 
1906. évi január lió 19-én kelt 100310 1904. 
számn rendeleiévei a csikmenasági állami elemj 
iskolái építés alkalmával teljesítendő munkála-
tokat 21.726 korona 64 fillér  erejéig engedé 
lyezte oly formán,  hogy a jelzeit összegből 
3254 korona 31 fillér  a község álul fog  — a 
kézi és igás napszámok megváltása fejében  ki-
szolgáltatni. Ezen felvétel  melleit a fenteinli-
lell munkálatok kivitelének biztosítása czél 
jáliól 1905. évi április hó 8-tk napjának d. e. 
10 órájára a csíkszeredai m. kir. államépité-
szeti hivatsl helyiségében zári njánlali verseny-
tárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók 
felhívatnak,  hngy a fenlebbi  munkálat végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kitűzőn uap délelőtl U órájáig a 
nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekez-
zenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe  nem fogn  ik vétet'ti Az ajánlathoz 
az általános feltételekben  előirt, az engedélye-
zett köllaég összeg 5°/(-ának megfelelő  bánat-
pénz, vagy a bánatpénznek az állampénztár-
nál, adóhivatalok, vámhivatalok, sóhirataink, 
slb. történt letételét igazoló pénztári nyugta 
csatolandó. A szóban forgó  munkálatra vo 
natkozó műszaki müvelel és részletes felléte-
lek a nevezett m. kir. államépilészeti hivatal-
nál a rendes bivatalus órákban naponkint meg-
tekinthetők. Csíkszereda, 1905. évi márczius 
bó 8-án. Kir. tanfelügyelő  szabadságon : Csá-
szár Nándor, kir. tanfelügyelőségi  tollnok. 

— AB iskolából. Lelkész : Hogy lehet, 
hogy Nué háromszor bocsátott ki galamhot, 
mikor caak keltőt vitt voll bé ? Gyermek : 
(Hosszas tűnődés után), Tojtak odabél 

— Pályásat. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és ipsrkamara közhírré teszi, hogy a 
nagyméltóságú keresk. ro. kir. minister ur f. 
évi február  13 áll 53346/VII/904. sz. alatt a 
külföldi  ipari viszonyok tsnulmányozása és az 
ott tapasztaltak itlbon értékesítése czéljából 
a kamara területére ogy 600 koronás  kül-
földi  tanulmányi iparos ösztöndíjat engedélye-
zett, a melyre ezennel 1905. éri április hó 
15 én záróra baláridővel pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara területén illetékes kézmű ipa-
rosok. A pályázali kérésben a folyamodó  lak-
helye, családi és vagyoni viszonyai, foglalko-
zása, előképzettsége, nyelvismeretei, erkölcsi 
magaviselete, esetl-ges tanulmányai, az általa 
esel leg elnyert kitüntetések és végűi az ösztön-
díj elnyerése esetén teendő utazás iránya rész-
letesen megjelölendők és lebelnleg hiteles ok-
mányokkal igazolatidók, valamint az is, vájjon 
az illető katona kötelezettségének eleget tett-e 
már is vájjon biztosilva van-e előre is egy 
megfelelő  külföldi  gyárban vagy műhelyben való 
alkalmaztatása, esetleg valamely külföldi  szak-
iskolába leendő felvétele.  Az illetőnek kötele-
zettséget kell vállalnia nz iráni, bogy az ösz-
töndíj különbeni visszafizetésének  terhe alatt 
vissza fog  térni hazájába és külföldön  szerzett 
ismereteit itt lógja értékesíteni. Azok, akik 
katonai kötelezettségüknek még nem teltek 
eleget, vagy az alól még felmentve  nincsenek, 
az ösztöndíjra nem számíthatnak. A kiskorú-
akért atyjuk vagy gyámjuknak kell kezességet 
vállalniok a téiti kötelezettség bélartása te-
kintetében. A batáridőn tnl beérkezett folya-
modások uem vételnek figyelembe.  Marosvásár-
helyt, 1905.. teb. 88. 

— Fontos Amerikába utasoknak I 
A magyar kormány az Amerikába való utazást 
mosl már Brémán át is megengedte. Fiúmén 
ál Amerikába szóló útlevelek most már Bré-
mán át is érvényesek, ha az illető utas egy 
Breman át szóló hajójegy birtokában van. 
Aki Brémán át akar utazni, annak ukvellenül 
kell otthonról 20 koronát előre Bremare elő-
legnek beküldenie, mire rögtön tnsuM'deiik. ^ 
hajójegy. Jóegészségü és ţlnkakâpes munká-
sok, akik az amerikai rendeltetési helyig szóló 
vasúti jegyet kiflzellék  és azonkívül még 50 
koronái készpénzben lelmulalni tudnak, Ame-
rikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai 
vannak Amerikábau, hozza magával azok czi-
meil. Szembetegek vagy egyéb testi fogyatko-
zásban szenvedők, 50 évnél idősebb személyek 
vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő 
gyárral szerződést kölöltek, mely szerint olt 
bizonyos megbatározott béréit dolgozuak, Ame-
rikából visszautásiltatuak. Rsliboiban valamint 
Bremaben minden kivándorló meg vizsgálta tik, 
mindenki léhát, a ki Bremaben hajóra felszáll, 
előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer. 

— Tömeges magssállitás as állam-
nak. Makfalvay  Géza földmivelésűgyi  Állam-
titkát', Sierbán János kir. jószágigazgató kísé-
retében e napokban meglálogalla Mautbner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedésének 
Budapest, Bottenbiller nlcza 33. szám alalt 
levő központi telepét és az állam részére na-
gyobb megrendelést lelt lóhere és luezerua 
magból. Ez alkalommal nagy érdeklődéssel 
megtekintette az egész telepet, hol most a 
tavasz idején 140 főből  álló személyzet bonyo-
lítja le a mag szétküldésének nagy mun-
káját. 

— Hasánk legbecsesebb ssölője. 
A filukszerának  teljesen ellentálló, permetezni 
soba nem kell, mert semmiféle  betegség sem 
lombját, sem termését meg nem támadja. Téli 
hideg a takaratlau vesszőjét soka meg nem 
fagyasztja,  ezenkívül még reudkivüli becse, 
hogy igen korán étik — augusztus 15—20. 
közöli — rendkívül bőtermő és bora oly erős 
és édes, hogy a nehéz olasz borok semmiben 
sem múlják felül.  Ez a „Delaware* közvetlen 
tei utó szóló, melynek részletes leírását — áb-
rán és bemutatva — ugy a homok, mint a 
hegyi szölőtelepilőket érdeklőleg az .Érmelléki 
első szőlőultványtelep" Nagykágya (Biharmegye) 
ingyen és bérmentve küldi meg mindenkinek, 
ki czimét egy levelező-lapon tudatja. Olt 16 
év óta szaporítják s ma már 87 katasztrális 
hold van ebből teljesen lajtisztán telepítve. 
Ezen lelepnek mai számunk hirdetési rovatá-
ban közölt .Szölőlugast ültessünk' czimü hir-
detésre felhívjuk  olvasóink becsea figyelmét. 



Márcrius 15. C S Í K I L A P O K 11. fisám. 
- H a j ó j e g y e k Amer ikába . Fiaméból Ne-

wyorkha legközelebb márczius 30-án a „Kárpáthi t" 
ón április ld-án az „UUónía" gyoragAzOaök ládáinak. 
A nagy kényelemmel berendezett oceánjárókon a 
hajóstársaság ktllöuBn gondot fordít  az utasok élel-
mezésére. A hajójegy árában ben foglaltatik  két napi 
ellátás Fiúméban éa teljes ellátás a hajón. Az „Ad-
ria" személyszállító osztálya (Budapest, Vigad ó-tér 1.) 
ii belügyminiszter rendelete értelmében az útlevéllel 
ellátott kivándorlónak Fiuinéu klvM a többi európai 
kik' tÖ bármelyike felé  is adhat hajójegyet, ennél-
fogva  a külföldre  előleget knldeni uem csak feles-
lege», hanem koczkáztatott is, mert as oonét érkezó 
hajójegyet, levelet és nyom látványt, a megfelel  6 
belügyminiszteri rendelet értelmében, a halósáftok 
minden egyes esetben elkoboznák. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 

V ,)&• Élet", a régi jó „Képes Családi 
Lapok", as uj évben gyökeresen átalakítva, nj 
kóntöaében e rövid idó alatt is nemcsak régi 
híveinek igéuyeit eléait' ki fokoson  ménben, de 
saélea körben is általános elismerésre tett asert. 
wAs Élet" mindenbeit arra törckatik, hogy nél-
külöshetlen illusztrált szépirodalmi hetilapot ad-
jon a magvar család kesébe. Hasábjain a ma 
gynr nemzeti eszmékért küzd. mindent a ma-
gyartág szempontjából itél meg. Sok olduluság 
é< fényes  kiállítása daczára is .Az Élet- a les-
olcaóbb magyar hetilip, előfizetési  dija negyed-
évre csak 3 korona lévén. „As Élet" e heti 
száma is páratlan bó tartslr*.u. 

Egy jó családból való fiu, 
aki legalább két gimnáziumot végzett, 

nyomdász tanulóul 
felvétetik  a .,Csiki Lapok1' könyvnyomdájában. 

A milliókra menő fizetéskóp-
telenaégek 

arra kényszerítették a posztógyárosokat, bog; 
felhatalmazott  Araikat minisem azokat bizony-
talan fizetőknek  hitelezzék inkább tetemes 
árengedménynyel készpénzfizetés  ellenében a 
közönség iendelkezésére bocsássák. Ezen 

akczió keresztülvitelére sz 

Országos PoBztókiylteli Áruház 
Budapest, VIL, Bottsnblller-utesa 4/B. 

vállalkozott. Vidékre szét kaid ntán vél lel egy 
félfl-Altonyre  3 méter finom  fekete,  sötétkék, 
szürke vsgy bsrna posztót vsgy ksntgainl, 

CSAK 8 FORINTÉRT 
Ajánljak, hogy rendeljen; mert H készlet 
előrelátlislólag nem tart sokáig, mintákst s 
nagy forgalom  miatt nem küld. 1—3 

Sz 39—905. 

Meghivó. 

A „Kölcsöipénztár w\ Siövetkeiet" Máson 
évi 

rendes közgyűlését 
10O6. év márczius hava 30-án 

délelőtt 9 órakor, saját hivatalos helyisé-
gében — esetleg — ha az Összegyűlendő 
tagtik óhajtanák U közeli szomszédságban 
levő zsedá ii pataki gör. kalh iskola nagy-
termében lógja megtartani, melyre annak 

Uzletrészeaei tiszteleltei meghívatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A szavazati jogok számbavételére 3 

tapu bizottság kiküldése. 
3 Szsvnzatképesség esetén a jegyzőkönyv 

hitelesítésére 2 tsg kijelölése. 
4. Az 1904. évi zárszámadás előterjesz-

tése. az srrs vonslkozö igazgatósági és fel-
ügyelő bizottsági jelentésekké. 

5. A Mmentvények megadása. 
6. A mutatkozó jövedelemhez képest — 

hs a közgyűlés az alépszahályok értelmében 
erre nézve is határozatképes leend — a szövet-
kezetnek továbbra vsló r>nnlsrtáss, vsgy fel-
osztása, eselleg más társulat, vsgy egyletlel 
vsló egyesülése ; ez ulöbhi es»lben sz alsps».s-
hályok módosítására vonatkozó tervezet kidol-
gozása iránti intézkedés téMe. 

7. A vezérigazgatói, valamint nelán addig 
leköszönendő igazgatósági s felügyelő  bizott-
sági lagok s más tisztviselők állássinak be-
töltése. 

8. Esetleges indítványok. 
Békás, 1906. márczius 4 én. 

AZ IOAZOATÓSÁO. 

Sz. 3—905. közb 

Hirdetmény. 
Az IÎÎ04. év augusztus lió 14-én tar-

tolt árverés eredménytelen lévén, a S/.ár 
liegy Il ik lintárrészben lakéi bélbori te-
lepesek Osbrán-sarkán esedékes és a ter-
mészetben kijelölve levő 27 12 kat. hol-
das fenyőfa  vágása 20 eztm. niellmngas 
sápban mért átmérőn felüli  4906 lörzse, 
törzsenkénti felvétel  alapján összesen 
4369 m'-re, becsült fatöniegére  folyó  évi 
márczius hó 27-ik dapján délelőtt 
9 órától kezdve fog  Gyergyóbélbnrban 
a község hivatalos házánál nyilvános 
ajánlati versenytárgyalás megtartatni. 

Kikiáltási ár 11664 korona. 
Az árverési feltételek  a közb. jegyző-

nél tekintendők. 
Oycrgyóbélbor, 1905. márczius 9. 

THOBBITAS V A Z U L s. k.. F Ü L Ö P JÁNOS s. k., 
közb. jaó. közb. elnOk. 

Szám 1787-905. tkvi. 
Árveráti hirdetmény ss feltételek  kivonata. 

Dr. Nagy Jenőnek Márton Ferencz elleni 
végrehajtásos ügyében végrehajtató kérelme 
folytán  a 991/1905. tkvisz. árverési hirdetmény 
hatalyon kívül helyeztetik u n csikszenfsimoni 
204«. 2135, 1550, 913, IHTl. sztjkvekben n 
991/1905. tkjvisz. végzéssel följegyzett  árverés 
törliltetni rendeltetik 9 a végrehajtási árverés 
50 korona töke éa járulékai erejéig n csíksze-
redai kir. törvényszék a csiksziMitinnrtoni kir. 
járásbíróság területen lévő n csikszentsiinoni 
község határán fekvő  A) a csikszentsinioni 
2042. sztjkvben A -I- 3502/2. 3503. hrsz. ingat-
lanra 188 korona, 3304/1. hrsz. ingatlanra 
28 korona, 3740/1. hrsz. ingatlanra 82 korona. 
1507. hrsz. ingatlanra ill korona, 2806. hrsz. 
ingatlanra 12 korona. 3497. 3498. hrsz. ingat-
lanra 66 korona, 3473. hrsz. ingatlanra 127 
korona, B) a 2185. sztjkvben A + 1582. hrsz. 
ingatlanra 58 korona, C) nz 1550. sztjkvben 
A + üli70/1. hrsz. ingatlanra 4 korona, D) a 
953. sztjkvben A t 867. Itrsz. ingatlanra 26 
korona, 672/2. hrsz. ingatlanra 58 koronu. 
1480 lirez. ingatlanra 22 koronn, 1530. hrsz. 
ingatlanra 62 koronu, 1593, 1594. hrsz. ingat-
lanra 56 korona. 2381 hrsz. ingntlnnrn 50 ko-
ronn. 2383. hrsz. ingatlanra 26 koronn. 2907, 
2909. hrsz. ingatlanra 101 korona, 3192, 3193 
hrsz. ingatlanra 27 korona, 6983. hrsz. ingat-
lanra 12 korona, 7004:1. hrsz. ingatlanra 7 
korona, 8190. hrsz. ingntlnnrn 50 korona, 
8373/2. hrsz. ingatlanra 8 korona, 8877. hrsz. 
ingatlanra 36 koronn, 5) nz 1881. sztjkvben A 
ţ 5919. hrsz. ingatlanra 11 korona, 5933/2. 
hrsz. ingatlanra 5 korona, 707, 768. hrsz. in-
gatlanra 369 koronn, 1614. hrsz. ingntltinra 
79 korona, 2512. hrsz. ingatlanra 32 koron», 
3018. hrsz. ingatlanra 16 koronn. 4283. hrsz. 
ingatlanra 43 korona, 4328. hrsz. ingatlanra 
82 korona. 5913/1. hrsz. ingatlanra 5 koronn, 
6099. hrsz. ingatlanra 3 korona. 6449. hrsz. 
ingatlanra 6 koronn, 6616. hrsz. ingatlanra 
12 korona, 7156/2. hrsz. ingatlanra 9 korona 
7157/2. Itrsz. ingatlanra 9 korona, 7156 1. hrsz. 
ingatlanra 9 koronn, 7157/1. hrsz. ingatlann 
9 korona, 3123. hrsz. ingntlnnrn 24 korona, 
3809/2. hrsz. ingatlanra 11 koronn, 3640 2. 
hrsz. ingntlnnrn 41 koronn, 27 ll1 / , . hrsz. in-
gatlanra 58 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási áron a 2048. és 1881. sztjkvben 
foglalt  haszonélvezeti jogok sérelme nélkül 
elrendeltetik. Minthogy a sztsimoni 1881. sz. 
tjkvben A + 2188, 2898, 2399. 2713/2, 2930, 
2931. hrsz. ingatlanokra a csíksomlyói róm. 
kath. iskolák pénzalapja javára az 1219/1905 
tkvisz. árverési hirdetménynyel 34 koronn 
erejéig az árverés elrendeltetett ezen ingat-
lanokra vonatkozólag Dr. Xngy Jenő ügyvéd-
nek a ceiksomlyói róm. kalh. iskolák pénz-
alapjához csatlakozása elrendeltetik s az ár-
verés ezen ingatlanokra Dr. Nagy Jenó Ügy-
véd érdekében is meg fog  tartatni és pedig 
a 2183. hrsz ingatlanra 38 korona. 2898, 2399. 
hrsz. ingatlanra 37 koronn, 2711/2. hrsz. ingat-
lanra 58 korona, 2930, 2931. hrsz. ingatlanra 
12 korona kikiáltási áron. 

Az árverésre hatámnpul 1U05.  évi 
májn* hó 2fí-tk  napján <1. e. 0 órája 
Ceikszentsimon községházához tűzetik ki. 

Ezen hirdetmény és feltételek  n hivata-
los órák alatt ezen kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóságnál és Csikszentmárton község elől 
járóságánál tekinthetők meg. 

A kir. járásbíróság tkvi hatóság. 
Csikezentmárton, 1905. febr.  hó 28. 

GÖZSY PÉTER, 

72 szám. 1906. 

Árverési hirdetmény. 
Alllirt kiküldött bír. végrebejtá ezennel 

közblrié leszi, bogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1904' ivi 9p. 11. 775 sz. végzése 
folytán  Dr. Erős* Vilmos ügyvéd áltsl képviselt 
!d. Kánya József  végrehajtató részére Bárö 
Kemény Pál végrehajtást szenvedő ellen 400 
sor. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 991 
kor. becsült iugógágokra a csíkszeredai kir. já-

rásbíróság fenti  sz. végzésével a további eljárás 
elnindrltetvén, snnsk az slsp és felülfoglslia-
tók követelése erejéig is. a mennyiben azok ki 
e.légitési jogot nyertek volna. végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartása, határidőül 
1006. övi mározius hó 30 napján d. u 
4 oraja kitüzetik. a mikor a bíróilag lefogleit 
ingök és pedig: házi huloi ok sth. s legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség esetén 
Lecsáron slul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik sz elárvere-
zendő ingóságok vételárából s végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a meuuyiben részük ie s foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez A végrehajtási jegyző, 
könyvből ki nem Minik, hogy elsöbségi jelenté-
seiket az árverés megkezdéséig alulitt kikül-
döttnél írásban besdni. vagy pedig s/óval bt--
lelenteni el ne mulassnák, mert külörben csak 
a vételár lőlőslegére fognak  utaltatni. 

Kell Csíkszeredán, 1905. évi márczius bó 
7 napján. 

Keresztes Oyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Hirdetmény. 
2 drb eredeti állami tenyésztésből 

származó kiváló KAN elsdó. — Hol ? 
megmondja a kiadóhivatal. 

Sz. 92—905. rk. 

Pályázati hirdetés. 
Csíkszereda város tanácsánál folyó 

évi április 1-től lübb rendőri állás 
Üresedvén uieg, pályázni kivánók felhi-
vntnak, hogy pályázati kérésüket a rendőr-
kapitányság utján a város polgármesteré-
hez fOlyÓ  hó 26-ig ndják be. 

Csíkszereda, 1905. márczius 14-én. 
Kovács János, 

1 2 h. reiidörka|iltáiiy. 

Egy 1 éves tényészigazolványnyal 
ellátolt kitllnő jófnjta 

t e n y é s z k a n e l a d ó 
András Istvánnál Csikszentkirályon. 1-3 

S Z Ö L Ö L U G A S T 
ültessünk minden háa'mellé és kertjeinkben 

föld-  és homoktalajon. in 
A szőlő huxniikhun mindenütt megterem s nin-

csen oly ház, melynek ínlu melleit n legcsekélyebb 
gondozússul felnevelhető  nem VOIIIH. ezenkívül 
más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek sth. a 
legi emekebb (liszo, miélkül, hogy legkevesebb he-
lvét is elfoglalna  az egyébre használható részek-
liól. Ez a leghálndutosabb gyümölcs, mert iniuden 
évben U'veni. 

Erre uxoiihan uem minden szóló faj  alkalom* 
(bár mind kus/.ó természetű). meri n agyő Mi része 
lm megnő is, termést nem boz, ezért sokan nem 
értek el eredményt eJdig Hol lugasunk alkalmas 
fajokat  Qlletlek, azok bőven ellátják házukat nz 
egész szőlőéré* idejéu u legkitűnőbb imiskatály 
és más édes szőlőkkel. 

A íajok ismertetésére vonatkozó színes fény-
nyomatú katalógus bárkinek ingyen ó* bérmentve 
küldetik meg, aki czlmét egy levelező-lapon tu-
datja. Horfaju  szőlőoltváiivok is még imgv meuy-
nviségben kaphatók leszállított árukon. Borok csa-
ládi logyasztásm ŰU 1. és feljebb  olcsó árbuit és 
»LMuwurea sima. Ülteléshez és ebből borminta. 

Érmelléki elu uőlöoltriBrlelep Naiytea, (BUarmegye.) 

A gazdaközönség figyelmébe. 
Értesítjük s t. gazdsközönaéget, bog; a 

helybeli földmives  iskola kertészetéből eszköz-
lendő zöldség-csemete stb. bevásárlásokhoz szük-
séges utalványok az iskola gazdasági irodáján 
állíttatn k ki. 

Hirdetmény. 
Az arányosított csikszentdomoknsi 

közhelyeket uz általános helyszínelés! ál-
lapot szerint feltűntető  Csikszentdomokos 
község 12. számu Ijkre arányosítás kö-
vetkeztében nz 1869. évi 2579. számu 
szabályrendelethez képest átalakittatik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra 
nézve amelyek az 18B6. évi XXIX. az 
1889 évi XXXVIII, éa az 1891. évi 
XVI. förvényezikkek  a tényleges birto-
kos tulajdonságának bejegyzését rende-
lik, az 1892. évi XXIX. törvénycikk-
ben szabályozott eljárás a leiekjegyző-
könyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
cso'atosHn fugnnatosiltatik. 

E czélból nz átalakítási előmunká-
lat hitelesítése és a helyszíni eljárás 
Csikszentdomokos községben 1 0 0 6 . é v i 
május hó 2-án d. e. 10 órakor 
fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhívatnak  : 
1. Az összes érdekelt felek,  hogy a 

hitelesítési tárgyaláson személyesen vagy 
meghatalmazott által jelenjenek ineg és 
nz uj felekkönyvi  tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket nnnál bizonyosabban ad-
ják elő, mert a régi telekjegyzőkönyvek 
végleges átalakítása után a téves átveze-
tésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok, kik a telek jegyzőköny-
vekben előforduló  bejegyzésekre vonat-
kozó okadatolt előterjesztést kivánnak 
lenni, hogy a felekkönyvi  hatóság ki-
küldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek 
meg és nz előterjesztéseiket igazoló ok-
iratokat mutassák fel. 

3. Mindazok, akik valamely ingat-
lanhoz tulajdonjogot tartanak, de telek-
könyvi bekebelezésre alkalmas okirataik 
nincsenek, hogy az átirásra az 1886. évi 
XXIX lörvényczikk 1 5 - 1 8 . és az 1889. 
évi XXXVIII törvényezikk &., 6., 7. éa 
W. §§ ni értelmében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igé-
nyeiket a kiküldött előtt igazolják avagy 
oda hnssnnak, hogy az átruházás létre-
jöttét a kikflldölt  elölt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésére engedé-
lyét nyilvánítsa, inert különben jogaikat 
ezen nz utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg és illeték elengedési kedvezmény-
től is elesnek. 

4. Végfll  felhívatnak  azok, kiknek 
tényleg már megszűnt követelésre vonat-
kozó zálogjog vagy mrgsztlnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy-
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt in-
gatlanok tulajdonosa, hogy a bejegyzett 
jognak lörlését kérelmezzék, illetőleg, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végeit a ki-
kflldölt  előli jelenjenek nteg. mert ellen-
kező esetben a bélyegmenlesség kedvez-
ményétől elesnek. 
A kir. törvszék, mint telekönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1905. évi febr.  hó 14. 
3—3 Geczö Béla, kir. tvsz. biró. 

T 

TAKÓ KÁROLY ' S T a S T 
Legnagyobb raktár 
O O valódi O O 
angol 82övetekben. 

tésére. Kezességet vállal ^ Czlctem: Lásár Domokos-féle 
épületben (régi gyógyszertár.) 

Ajánlja magát elegáns és . 
legújabb d i v a t szerint 
szabott férfiruha  készi 

kifogástalan  kiviteléért. 

Pontos kiszolgálás! «• Jutányos árakl 

Í 



Márczius 15. C S I K I 11. BEám. 

Meghívó. 

X X - U c é v i 

r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
1905. márczius hó 22-en (szerda) 
délelótt 9 órakor, D.'IÓIMU, s,.jái 
hivatalos hely i i g . In ti tartja ni<g. 
melyre a tagok tisztelettel meghívatnak 

Tárgysorozat: 

1. Az igazgatóság és a l'clilgyelőbi-
zoltsng jelentése az 190-1. évről. 

2. A mérleg megállapításit, ti lel 
ineiitvéiiyek megállásit és intézkedés uz 
évi nyereség leimzlása ' l i m l 

a. Igazgatóság választása, az alap 
szabályuk 41. §-a éilclimlieii, üt evre. 

4. Két tag kiküldése a közgyűlés 
jegyzökönyvének hitelesítésére. 

:">. Indítványok. 

Kivonat aa alapszabályokból 
37. §. A közgyűlés tárgyai: 
b) Bármely tag indítványa, ba azt a köz 

gyillés előtt 14 nappal az igazgatóságnak irás 
lian átadta. 

28. jj. A kii/iíyül»tf'll  a tagok szavazala 
a követkézé módon van megállapítva : 

1 —10 üzlet rés/szel egy szavazat. 
I I - - 2 0 Üzletrészszel két szavaza t . 
21-en leiül — bárom szavaza t . 
A szavazás rendszerint nyíltan tör ténik, 

ile válaszl.isnkuál és személyt illető kérdések-
e n 10 személyi sen jelenlévő egyleti t ág 
t tásbeh k .vanatára t i tkos szavazásnak 
helye. 

A szavazatuk személyesen vagy írásban 
un uhatalaia/.iiit nly t-ig altal gyakoi Ibaotók, aki 

H3 !}. alapján a kiizs-y Illésen megj-lelini |n-
gositva vau. A iiiegliainliimznttak saját sza-
vazat tikiiti kiviil — annyit -zavazl ia inak, a hány 
szava/a! ta l ineginzóiuk bir, de mindenki c -ak 
egy tag megbízási t log-nllialjn el. 

l iye igyódi l ró , 1»05. l e i n u i r li-'i I t i-án. 

Az igazgatóság. 
A taüiik .zárna 1903. végéit 377 volt 1517 üzlet. 
résszel, az IMOI. évben belépett 5 tag 58 

„ kilépett fi  t ag 10 „ 

résszel s igy l'-i04. évben vau 377 tag lftBíj  ii/.let 
r é s s z e l . 2 '2 
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E E T E 3 I T É 3 . 
Van s/ei eni'sém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  lelhivni. niiszeriut 

a (Kákin-zy-uicza 352. sz= mj sajat hazamban lévő 

nyerges és kárpitos üzletemben 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készséggel vállalok és 
ezt csinos kivitelben olcsó árak nielleil pontosan elkészilek. 

Kakiáron tartok a inai megtelelő niitidenléle nagyságban 

ruganyos divánokat és matracokat 
azéit, hngy itt mindenki beszi rezlieti szükségletét ép .ily nlrsú áron, mint bármely 
nagyobb váinsban. Tóval bá indulom ni tr i nagyérdemű közönséggel azl is, lingy 
nálntn kész uj 

u r i k o c s i k é s u r i s z á n k ó k 
vannak mklármi. Végül a nauyénl' unt kö/iHi-éjí s/.iw* figyelmét  f1ft»iv«»111  azon 
köiiiltnényre. liogy a kocsik, valamint minden * */.akb>t VÁ̂ Ő iiiuiikák javittitál 
elvállalom. 

Magamat a nagyérdemű kö/önsé^ i-niiilulalu puttóinál»* ajánlva, maradiam 
kiváló IÍM/Ifletl«*l: 

BvJER FERENCZ. 
nmemen *'H kárpiton (Nikwzereilán. 

I 
* 
* 

& * 

H 

9 in 

MÜHLE VILMOS Magvakl viránbaonáM a leuoiat. 
es. cs kir. udvari szállító 

T K H E N V i l l O S . 
Mag-, növény-, 
rózsa-, fák  stb. 

. iiagvlenvészi-t , 
T.-nv.-~/.t. rul, I : il-J 1,..1.1 ;i7 |„-ki 

A13I r. disz- es soifákat. 
Filéket cs cserjéket. 

Ivé|-lrtekki-| l'iivi'll ellátóit leir-i knl iiloi;iisok intrveil. 
l'-.siiiszjillitniHiivok iioi^vukkiil .'1 kor. felül  lu'-rim-iil ve. 

Miii-li ii szAlliiioinivIi-iz .Hüble tBDácaadója a kert-
mivelésbeh-, ;i kertész-ii kézikünvv. i 11 sr v e 11 

mellékeltei ik. r. 12 
H M S S M H M S I I H H m i 

e g y e s jobb müveket , valamint egész 
0 33- 5 7 - t t t s l j a . s u t . 

k(Iliin;isen régi m a g y a r és l a t i n k ö n y v e k e t legniagasalib 

^ é s z p é a a - z é r t . = 

« - E L A D Ó D 

egy 
M É H É S Z E T 
kedvező I I z e l é s i 
t e l té te lek Ulellett. 

NEMZETI ANTIQARIUM és KÖNYVKERESKEDÉS, 
Budapest, V., Váczi-kőrut 4 2 c. 

Bővebb f-lvilá-
gnsilásl ad a 

K I A IJÖHIV A TAL 

K i v á l ó v a s p r a e p a r a t u m 
a KRIEGNER-féle 6-J3 

TOKAJI CHINA-VASBOR. 
Klsó rnngu magvar vas-specialitás kitűnő sajátságuiért. úgymint 

rendkívüli könnyű és gyors felesivód  áe, étvágygerjesstés, kellemes is 
és magas vastártalom' UUO gruinm borban 005 tiszta vas), az országos 
egészségügyi tanács javiisluláru u belügyminiszter nr eugetlélylyid láiln 
i-l. A/ eredmény feltétlenül  biztos. Készilményein már szerte u legjobb 
hírnévnek örvend. Sokan utánozzák de egyik utánzat sem azonos az én 

^ készítményemmel, különbözik már uz előállítási módban is, melyet rsak h 
7 magam. mi ii t nagyban késziiö követhetek Kis üveg 3.20, n a g y üveg 6 kor. | 
' Kapható hz ország összes nagvolili gyógyszertáraiban és főelárusitó  helyén ? 

î MAGYAR KORONA eóEJtár BUDAPEST, KÁLVIN-TÉR." I 

Á csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság 
közhírré teazi, liogy eddigi Üzletkörének érintetlen fenntartása  melleit, működését 

a jelzálog-kölcsön üzletre is kiterjeszti 
s e téren a versenyt az idepen pénzintézetekkel felveszi.  — Intézetünknek nz a 
törekvése, hogy ngy a mérsékelt kamatláb, mini. a kölcsön kiutalások gyors éa 
olcsó keresztülvitele tekintetében, különösen a gazdaközönség igényeit minél elfl-
nyiisfhhfii  szolgálhassa s módot nyújtson arra. liogy a m i n é l m é l t á n y o s a b b 
f e l t é t e l e k  m e l l e t t nyújtott kölcsönökkel a romlást okozó terhes adósságoktól 
való menekülésre alkuimat adjon, 

K végből a jelzálog kölcsönöknél f é l é v e s  k a m a t fizetési  h a t á r i d ó t 
Szab, a kölcsöntőke visszafizetését  p dig 11 kölcsönző tetszése szerinti részletekben 
engedélyezi Közvetíti 11 iii/im intezeteknél fennálló  k ö l c s ö n ö k k o n v e r t á l á s i t 
CM r endezésé t ia. 

A kölcsönök biztosítását egyelőre csak a vármegye Csíki részein fi  k * > > 
ingatlanok képezhetik. — 4 l e g k i s e b b k ö l c H Ő n 5 0 0 k o r o n a . 

Az igazgatóságnak 1905 február  25-én tartott dicséből. 

Dr. Fejér Antal, 
iifívész-litki'ir. 

N a g y Imre, 

'III 

'í''»-i 
SZV0B0PA J Ó Z S E F 

KONYVNYOMDAJA,,A ) C S | K | L A P O K . . 
CSÍKSZEREDÁN, u kiadóhivatala 

Elvállitlük iitinJen a nyomJai szakmához tartozó inuiikáknt u. 111.: 

névjegyek, ceég- és eljegysési kártyák, meghívók 

és táncsrendek, körlevelek, ssámlák, vissgalapok, 

g y á s s j e l e n t é s e k , s á r s B á r a a d á s o k , h í r l a p o k , 

* * * * * folyóiratok  ós füeetek  4. • • 

Vjyorsi c'í-í p o n t o s I tósxi tését . :: 

Továbbá ajánloni nz uj miniszteri rendelet szerint dusuu felszerelt 

NYOMTATVÁNY RAKTÁROMAT 
községi körjegyzők részére linóm papiron nyomtatva. 

Poéta- és kéabesitó könyvek bekötve. 

— Kapható még jól berendezett - - - — -

KÖNYV ÉS PAPIRKERESKEDÉSEMBEN 
kösönséges iró-, csomagoló-, rajepapir, fehér  és 

róssassin itató, kék másoló és mindenféle  ssines 

* 4» * * * s e l y e m pap irok. 

rgys/.intén kupható min.lenféle  irodai esakosök stb. 

Nagy választék levélpapírokból, névjegy kártyák-

ból, dlsses emlékköuyvekből és a l b u m o k b ó l . 

I c h l L 
Mindenféle  nyomdai munkák akadály 
nélkül gyorsan és pontosan késsülnek'. 

# Kitünó minőségű és legmagasabb szilárdságú Port land-Cementet ajánl o lcsó áron 

Brassói Portland-Gement-Gyár 
D U A s i c i A n A w ^^^ 
B B A C U l é B A l l . 

Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Klamalal l Paii..-^ J11 « . . - _ Nyomatott Csiks.eredában, Bzvoboda József  könyvnyomdájában. 1006 3 -0 




