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Mozdulatlanság. 
Se előre, ne hátra. De inkább mégis 

hátra. Mert hiszen ha elfire  nem me-
gyünk, mikor sietnünk kellene, kell-e 
ennél nagyobb hátra maradás ? 

Aa ellensék sokat küzdött népszerű-
ségéért. Nem vetett számot a gyakorlati 
élettel, csak hogy népszerll legyen. O 
maga sem tndta, hogy ilyen hamar al-
kotmányos többségre jut. S inie győzött 
anélkül, hogy remélte vo'na Most azon-
ban győzelmének a nemzet igen is kezdi 
érezni a keserU gyümölcsét, kitűnt, hogy 
az eget-földet  igérés beválhat a válasz-
tásoknál, de később nz országnak igen 
sok kellemetlenséget okoz ; különösen, ha 
maga ingatta meg maga alatt a talajt, 
az alkotmányos többség elvének tiszte-
letét. 

A legutóbbi évek küzdelmeiben 
ugyanis ez a párt az alkotmányos több-
ség fogalmát  teljesen mellőzte ; helyette 
a kisebbség erőszakosságának, terroriz-
musának törekedett mindig igazat sze-
rezni. Magasztos jelszavak alatt romboló 
munkát végzett, a parlamentárízmus te-
kintélyét leromboló munkát. Teljesen 
fitymálta  a többség akaratát : s mert a 
czél, amit minduntalan hangoztatott, vá-
gyainkból, óhajainkból, a nemzet szivé-
ből fakadt,  hibái nemcsak hogy nem ki-
sebbítették népszerűségét, hanem a kös-
•élemény szemében a politikai martirom-
ság ideális mázával vonta be. 

Tagadhatatlan, hogy a helyzet ma 
már nálunk csakugyan válságos. Eltel-

tek a húsvéti ünnepek is anélkül, hogy 
a politikai élet betegségének, a válság-
nak a megoldására bárki is komoly lé-
pésekét lett volna. 

Mintha ez olyan közönyös dolog 
volna ránk nézve; mintha mi várhat-
nánk, mert hiszen semmi kár sem szár-
mazik abból reánk. 

Minden nemzet lázasan dolgozik, 
munkál s mi összedugott kézzel nézzllk 
azt, várjuk, v.i|jon nem repill-e n>. a bi-
zonyos mesebeli sült galamb a szájunkba. 
Ki és mi ennek az oka ? Az ellenzék 
mindig azt hangoztatja: a szabadelvllpárt : 
de magúit sem hiszik ezt el ; de nem is 
egyéb mesénél, mely szemfényvesztésre 
alkalmas és a mely a parlament alap-
elveivel sehogy sincs összhangban. 

A többséget ugyanis a koalicziot 
alkotó pártok képezik, ezek a pártok 
hivatvák az ország ügyeinek intézésére, 
ők tartoznak felelősséggel  minden tényért; 
inert a nemzetnek a választáson megnyi-
latkozott akaratából éppen az következik, 
hogy a szabadelvllpárttól mogvonta azt 
a szükséges bizalmat, mely az abszolút 
többséggel jár, s az ellenzéknek zászlóját 
vitte győzelemre, módot adott, s ezzel 
kötelességévé is tette, hogy kormányozzon. 

Ezzel szemben helyes fogalmak  sze-
rint a szabadelvUpártnak, mint most már 
kisebbségnek az ellenőrzés a kötelessége. 

Csupán a többség felelős  tehát a 
válság elhúzódásáért, valamint őt lógják 
illetni az esetleg elérendő vívmányok 
megszerzésével járó babérok is, ez a leg-
természetesebb okoskodás, ez az igazság 

A szabadelvllpárt soha semmi tekin-
tetben neui gátolta a válság megoldísál, 
sőt ő maga sürgette az alkotmányos kor-
mány kinevezését. 

Arról beszélni tehát, hogy a jelen-
legi állapotokért H szabadelvllpárt a fele-
lős, mikor ez n párt seniiiiiléle akadályt 
nem gördített a koaliczio működése elé, 
(de ha gördített volna is a többségnek 
kötelessége azokat elhárítani), valóban 
nevetséges s a parlamenti elvnek le-
becsülése. 

Az ellenzék más helyen, inkább 
saját magában keresse a sikertelenségek 
csiráit. 

O maga volt az, ki erőszakos tényei-
vel, technikai obstrukczióival, a véglete-
kig fokozott  és n parlamenti szabadság-
gal visszaélő vitáival, a többségnek tekin-
télyét nem respektálta, azt semmibe sem 
vette, helyette a maga nézeteit akarta 
diadalra vinni. 

Végre is az a parlamenti többség 
is többség volt, mely törvényeink értel-
mében alakul az egyetemes nemzet aka-
ratából ; annak milködését tehát gátolni 
alkotmányos életünk tisztasága érdekében 
nem lett volna szabad, s a mikor azt 
tette, véghetetlen sokat ártott az intéz-
ménynek ; annak az alapnak, mely sza 
badságunknak is fundamentumát  képezi 

Ha maga az ellenzék nem tisztelte 
ezt a tekintélyt, a parlament tisztaságát 
most már legalább ne keresse szemforga-
tással a hibát abban a pártban, mely az 
illkotmányoság védelmében elvérzett. 

A csiksomlyói főgimnázium  áthe-
lyezésének kérdése. 

Már ktlencz éve mait annak, bngy a vár-
megye közönsége s mai kor követelményeinek 
meg nem telelő csiksomlyói középiskolának 
Szereda városba, mint a vármegye székhelyére 
való áthelyezése eszméjét nem csak megpen-
dítette. hanem a czélra 50000 irtot is felsján-
lotl ssját vagyonából s azt később 7500O frtra, 
vagyis 150000 koronára (elemelte. 

Amint tudjak, az eszmét sz erdélyi róm. 
kalit státus igazgatósága, mint iskola fenntartó 
is örömmel telte magáévá s annak a közokta-
tási kormányt is megnyerte, de a terv mind 
« melleit, hogy Szereda város közönsége is 
egy 10 Itolilss telek megvétele és felsjánlásával 
nagyban hoz/ájátult annak megvalósításához, 
kivitelre mindeililig nem kelült, minek oka leg-
főkép  az igazgatótanács szűkmarkúságában rej-
lett, amely a hozzájárulási költségek felajánlá-
sit mindig lnuta-balasztolta és folytonosan  a 
vármegyét sarkalta nsgyolib áldozalok hoza-
talára és s kormányt nógalta a fedezetlen  költ-
ségek elvállalására. 

Végre mégis a státus igazgatóság czéljál 
nagy részben elérte a kormánynál s a vallás 
és közoktatásügyi miniszter hajlandónak nyilat-
kozott magasntib állami segítség biztosítására, 
ha a többi tényezők is a bozzájáraláa mérvét 
kiilön külön és együttesen megállapítják, s amint 
annak idején jeleztük, Kuncz Klek tankerületi 
főigazgatói  megbízta a tárgyalások felvételére. 

Nevezett főigazgató  e bó 26-án a vár-
megyeházánál meg is jelent s a már előre ér-
lesiti-ll és színién megjelent érdekelt tényezők-
kel a tárgyal Ast megtartotta, melynek ered-
ményéből most már bizton következtethetjük, 
hogy csaknem egy évtized óla vajúdó ügy 
végre-valahára kellő megoldást nyer. 

A tárgyaláson jelen voltak a vármegye 
képviseletében : Becze Antal alispán. Fejér .Sán-
dor főjegyző  és dr. Csíki József  a megye ma-
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A wm fttatouáí  eredete és czálja. 
Szivünk benső örömével üdvözlünk a Te-

remtő által annyi szépséggel és bájjal felruháiott 
májusi időaiak. Csak hogy itt vagy ; ugv örü-
lünk érkezéseden, sok virágaidon. Te iámét 
közelebb hozod sziveinket, s május királynőjének 
anyai szivéhez, bővebben megismertetsz bennün-
ket msgssstos erényeivel: szeretetével, Jóságával, 
tisitaaágával. 

A mint a természet ezerféle  illatos virágsi 
bájló illstakst s s madarak zengő dalaikat kül-
dik feléd,  ugy ml is örömmel sietünk oltárod 
elé Magyarország Nagyasssonyn, hogy tisitele 
tünket, szeretetünket bemutassuk, s oldalmadért, 
pártfogásodért  esdekeljünk. S valamint a jó 
gyermek örül, midőn bosssu távoliéi után újra 
láthatja, újra köszöntheti édes anyjál, ugy örül 
a mi osivüuk is, midőn a azép májusi ájtatosság 
megérkestével köszönthetjük égi Jó anyánkat. 

A keresztény szellem, mely mindenkor ki 
váltan tisztelte a Bold. Ssüzel, hozta létre a 
szép májusi ájtatoaságol. Mert ugy is illik, 
hogy as Av legsaebb As legkedvesebb hóaapja a 
legékesebb As legtissttbb teremtménynek legyen 
szentelve a azért a keresitény kslh. hivek már 
régi idő Ala Máriának szentelték a májas hóaapjál. 

Eredote több századdal ezelőtt a szépséges 
olass földón,  a ssabad természet ölön kndődött. 

As embereket ugyanis s május népsége, 
a madárdal, a tiula levegő kicsalta a zöldre, 
azonban kenteiben a helyett, hugy olt a termé-
szet hatoli&es Alkotéjét felismerve,  a teremtmény 
dicséretet mondott volna Teremtőjének, vissssélt 
a jól*t»ménynyel s erkölcstelenségre, vétkekre 
ragadtatta muti. _ 8 est egyes bnagó 

lelkiiletii férfiak  észrevévén, fájó  lélekkel, de 
erős elhatározással törekedtek a baj megszűnte 
lésére. És itt kölónösen Nerei Szt. Fülöp járt 
elöl a buzgóságban, a kinek nevéhez fiizódik  a 
májusi ájtatosság behozatala ia. Ö is kivonult a 
római iQusággsl a várost körülvevő erdőbe, 
hogy ott az ifjúságot  buigó tauitása, oktatásai 
által a különösen jó példájával a in.'ií nem enge-
dett vétkes mulatságoktól viszs tartsa s a helyett 
vallásos, azivneinesitő szórakozást honosítson 
meg közöttük. Kesdetben — képzelhetjük — 
nehezen ment s munka, mert egy már második 
természetté vált rósz szokással kelleti szakitaniok. 
De mégis lassankint megváltozott min.len : a 
vétkes mulatságokat ájtatos gyakorlatok, a vilá-
gias dalokat szép Mária énekek s a hangos zajt 
imádaág váltotta fel  I Minlha a berkek és ligetek 
szebbek a ss erdő vadvirágai illatosabbak leltek 
volna e változás után. oly gyönyörrel és örömmel 
igyekeztek már ezután oda vissza, hogy a szent 
Ssüs tiistelete állal jóvá tegyék előbbi hibájukat. 

S es a szép és kedves ájtatosság, hogy 
l. i. Máriának szenteljék a tavasz legszebb hó-
napját, Rómából kiindulva, osakliamar elterjedt 
a ker. kath. hivek kösött. Mett hiába, a szűz 
Mária tiastelete oly si 'p erény, oly kedves a 
kslh. vallásban. hogy az vouzó erővel bir i»iu-
denkire. 

As ájtatosság sainbelye lassankint a sza-
badból a templomba, as imádság hálába ment 
át, ahová as ájtatoskodók at erdő lombos gá-
lyáit a a mező síép virágait koszorúba fűzve 
villák sí ég királynőjének lábnllios gyöngéd 
sseretetük a gyeimekl ragaszkodásuk jeléül. 
Örömmel síeltek s siet ma is mindenki eaekre, 
kinek osivAben csak egy paráuyi szeretel is él 
sí Isten anyja iránt. 

8 ea nem Is csoda I Hlssen éressük, tud-
juk, hogy 0 a mi jó anyánk ; oltqlmaaónk. kl 

mcgliollgulja minden gyermekének imádságát a 
örömmel mutatja be nzt szent Fiának, bogy tőle 
víizasztulást, megnyugvást esdjen ami szegény 
szivünk számára. Mint a jó gyermek, ha valuki 
megbántja, vagy valami kérni valója van, édes 
anyjának ölébo siet, hogy olt kipanaszulja uiagát, 
előadja kérését, ugy a buzgó katli, hivek is a 
sfciiz  Anyához sietnek fájdalmaik  és keserveik 
kiizi'iieite, mert luiljak, hogy O még Benkit sem 
hagyott el, ki hozzá folyamodott  és pártfogásért 
hozzá könyörgött. 

Az O tiaztelctéro imádkozzák a kaili. val-
lásúak a harang szavára nzt a szép imádságot, 
ai Urangyalát, ami nunál kedvesebb nekünk 
magyaroknak, mert az egyház épen Bkkor ren-
delte el, amidőn édi.-s magyar hazánk veszély-
ben forgott.  Az elsó harangszó, mely sz Uran-
gyalára megkondult, a keresztény niBgysr fegy-
verek diadaláért szólított fel  imádságra. 

De hogy lárgyuukhoz térjiiuk, a májusi 
ájtatosság vajmi asiikaégps is a mai kurbsn. 
Hiss o'v aok a veszély, mely a hitet és 
erkölcsöt fenyegeti,  annyi n vétkes alkalom, 
mely még a gyermekek ártatlan lelkét is meg-
sebzi — ezek ellen pedig legbiztosabb orvosszer 
a aient Szűznek tisztelete. S nem ia iBinerek 
jobb Bzülőt, mint ki idejekorán a szent Szűz 
tiszteletére Unitja kicsiny gyermekeit. Hogy még 
mielőtt a világnak romlott szelleme az a gyön-
géd, gyermtki lelkét is megsebezte volna, már 
olt éljen szivében a szűz Anyának tündöklő, 
ékes alakja, aki vezérlője, pártfogója  legyen 
minden kísértés között. Boldog ia az ily gyer-
mek, mert ha szülőjétől talán egyebet nem ÍB, 
de a legnagyobb kincset: tiszta, ártatlan lelket 
a vallásos szivet örököl! 

Milyen síép as, midőn csendes májua at 
konystsn megkondul a harang asava a a busgó 
hivek nagy asáma a napi munkában már kifá-

radva. félreleszik  éa sietnek az Isten hálába, 
liopy ott részt vegyenek e rövid, de oly lélek-
emelő ájtatosságon. Valóbao niucs is szebb jele-
nei, miut amidőn sok buegó lélek, különösen 
ártatlan gyermekek térdelnek a szent azüs ol-
tára előtt ! 

Készt vettem egyszer egy kiránduláson, 
(jyöuyörü szép májusi délután volt, a nap már 
leáldozóban a ekkor egy megható jelenet követ-
kezett : Iatcn szabad ege alatt, a zöld fűben  s 
társaság térdre hull s elmondják a szűz Máris 
mániáját. Az ájlatosságot egy Mária-ének fejelte 
be. Mindeu jelon volt azivél valami édes érzés 
járta át, amilyenben csupán az önzéstől teljesen 
megiisztult léleknek lehet része. Az ilyen kirán-
dulás aztán szivnemeBÍtő B nemCBak testi felüdü-
lést. de benső lelki örömet is Bzerez az em-
bernek. 

Nekünk annyi kérni valónk vau . . . oly 
gyönge a hitünk, szeretetünk, annyi ügy-baj 
fekBzik  Bzivünkön ! 

A magyar nép uiiudig különösen tisstelte 
Máriát. Ól tekintette pártfogójának:  első sient 
királya neki ajánlotta országát. Talán Mária kü-
lönös oltalmának köszönhetjük, hogy a legerő-
sebb népeket láttuk romba dőlni, s bár .nagy 
ínségben* voltunk, még ma is élünk, hogy Má-
ria „Magyarországról, romlott hazánkról, nem 
feledkezett  el szegény magyarokról.11 

Bit az oltalmat meg kell köesönnünk, mert 
bizony most ÍB .nagy Ínségben" vagyunk ; még 
a jó anya segítségére Biükségünk van. 

Ssenteljük Máriának májns havát I Halld I 
megcsendül a harang hivó hangja, ájtatoa-
ságra hiv I 

Ave, ave Máriai 

mry l v s M l l é l d a t -va ja . c M t o l r a 
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gáajavsinak igazgatója; a róm. katb. aUtu 
képviseletében Miki Bálint nyag. Kispéa éa 
Pál Gábor iSgimoásiomi igazgató; Szereda vá 
rua részéről: dr. Uj faluai  Jené polgármester, 
Csedő István várául tinsliOg;éaz és Kovács Já-
nos h. rendőrkapitány. 

Koncz Elek miniszteri megbízott minde-
nekelőtt örömének adolt kifejezést  a fölött, 
hogy a csiksomlyói rém. katb. főgimnázium 
Csíkszeredába való áthelyezésinek flgye  oly 
stádiumba jotott, bogy a kérdi a aa már meg 
oldható lesz s kérte, hogy a tárgyalásról jegyző 
könyv és a megállapodásokról Írásbeli taaUro 
sat, illetve szerzfidés  szerkesztessék a jóvába 
gyás fenntartása  mellett, kiemelvén, bogy az 
iatézet eldugottséca bátráoyos egy részről az 
iskolai nevelésre, más részről az iskolai életre 
szükséges taaári lelkesedésnek is gátat vet, 
mi a kormányt a tárgyalásuk njabbi {elvételére 
indi tolla. 

Ezatán a tanácskozás kezdetét vette s 
hosszas eszmecsere ntán a kikflldOttek  minde-
nekelőtt constatálni kívánták, hogy a város 
által felajánlóit  * lelekköayvileg ia építési 
czélra átruházott telek nemcsak nagyságánál 
lógva, hanem arra való tekintettel is, bogy az 
a Csíkszeredával érintkező Taptocza éa Vár-
dotlalva községekből is könnyen megközelít 
bető s körülbelül 3 méternyire emelkedik a la-
pályos síkon épült város fölé.  iskolai czélra a 
lehető legalkalmasabb. 

Ezután az iskolai épület és mellékhelyi-
ségeinek megállapítására tért át aa éitekezlet. 
A miniszteri megbízott megjegyezte, bogy mi 
ntán a vármegye közönsége 1904. évi augusz-
tusi közgyűlésében kimondutta, hogy a gimná-
ziumi épülettel kapcsolatSsao emelendő interná-
tus építésére és felszerelésére  az eddig adolt 
mellékjárnlékok beszüntetése melleit vállalkozik, 
az erdélyi róm. katb. státus igazgatósága pedig 
szinlén kijelentette, hogy amint alapjai, szóval 
vagyoni viszonyai megengedik, a szeminárium 
áthelyezéséről azonnal gondoskodik s végül mi-
ntán a vallás- és közukt. miniszter felhatalma-
zását bírja annak kijelentésére, bogy az iskolai 
épület emelésére szükséges összeg bizonyos kor-
látok között az ű részéről is telajánllassék, 
ennek folytáu  az áthelyezés kéidéséuek bizto-
sitáss ki mondható. 

Az alispán megjegyezte, hogy ámbár a 
státus felajánlotta,  bogy a semioáriumot fel-
épiti, de szeretné, bogy ba a szerződésben ki-
köthető lenne annak legrövidebb idő alatti tel-
jesítése is, nehogy a tanulók télvíz idején hoaz-
szabb időn át oly messziről járjanak be az is-
kolába, ami a szülők jogos felszólalását  vonná 
maga ntán, másfelől  pedig az egész kérdés fél-
szegen lenne megoldvs. 

A státus megbízottjai kijelentették, bogy 
az alispán megjegyzését helyesnek tartják, de 
ismerve a slátns pénzügyi viszonyait, záros 
batáridőt nem mondhatnak a felépítésre  vonat-
kozólag, mivel arra telhalalmazásak sincs; de 
remélik, bogy a lehető rövid idő alatt a vár-
megye ebbeli kívánságának elég lesz téve. 

A kiküldöttek ezek ntán megállapodtak 
abban, hogy az ajánlatok szerződésbe foglal-
tassanak, a mi meg is történt az érdekelt le-
letles hatóságok jóváhagyásának fenntartása 
mellett. 

A szerződés szerint kötelezi msgát: 
1. Szered* város közönsége, bogy az át-

helyezendő gimnázium leiépítésére biztosítja s 
székatja és a Hákóczi-ulcza sarkon lévő 10 
hold területű birtokot, s azt örök időkre az 
erd. róm. katb. stális részére átadja azzal n 
kikötéssel, bogy ba a tejiiUt ui-ni a jelzett 
czélra használtatnék, az a leletti rendelkezési 
jog szálljon vissza Szereda város réazére. 

2. Csikváriuegye saját kezdeményezéséből 
az esetre, ba az állam iskolai épületei emel fel 
és azt felszereli,  továbbá ba a róm. katb. stá-
tus a szemináriumot felépiti  és felszereli,  100 
tanuló befogadására  alkalmas internálnának az 
iskola épülettel kapcsolatosan való (elépítésére 
és felszerelésére  az előbbeni szolgálmányok 
megszűntei éne mellett 160000 koronát ád, a 
amennyiben ezen összeg a megjelölt czélra tel-
jesen igénybe nem vétetnék, a fenmaradó  öaz-
szeg mint saját maga által kezelendő interná-
lttal alap a csikmegyei internálás! ifjak  segé-
lyezésére fog  fordíttatni. 

3. Az erd. róm. kalb. státas kötelezi ma-
gát, hogy a közóbajnak éa szükségletnek meg-
felelő,  legalább 100 tanaié számára szolgáló, 
az iskola épülettel kapcsolatos flnövelőt  saját 
költségén teUpili és felszereli. 

4. A vallás és közokt. kormány ily felté-
telek atán kötelezi magát, hogy sz iskola épü-

letre, akár abban, akár azoakivül emelendő igaz-
gatóí lakásra, szolga lakásokra és tornacsar-
nokra, valamint az iskola épület bútor beren-
dezésére 830000 korosáig terjedő államss-
gélyt ad. 

De sz állam a fenlartáshoz  való hozzá-
járulását is megígérte. A fentartáai  költségek-
nek évi átlaga agyanis 75Í30 koronában vé-
tetett föl.  E fentarlási  költségekre évi 32000 
korona segítséget nynjtana as állam, mig 
többi része az eddigi iskola fentartórs,  az erd 
róm. katb. státusra esnék, melynek hozzájáru-
lási aránya látszólag igen nagy, de ba tekin-
tetbe vesszük, hogy tandij cziraén 6000 kor. 
egyéb ezimeken pedig több mint 4000 korona 
bevétele lesz; evidenssé válik, hogy a státus 
hozta ebben az ügyben a legkisebb áldozatot s 
vslóbsn érthetetlen az az eljárása, hogy ha-
tározott időhöz kötött ígéretet most aem tu-
dott tenni. 

Ezzel szemben a főgimnáziumnak  rám. 
katb. jellege megmarad. A* állam réazére 16 
tanár közül csapén 6 tanárnak kinevezési joga 
biztosíttatik. 

Ezek képezik a létrejött megállapodások-
nak főbb  pontjait, amelyről a vármegye régi, 
l'Mtos követelése folytán  föltesszük,  hogy a 
lelsöbb hatósági jóváhagyást is meg fogja 
nyerni. 

A caikmtyai (azdaaáfi  egyesület 23-k *vl 
kéziyütéee. 

A csiktncgyei gazdasági egyesület ápril. 
23-án tartott» Bójtliy Endre alelnök vezetése 
nliitt 23-ik évi rendes közgyűlését a tagok 
élénk részvétele mellett, melyen az igazgató-
ság évi jelentése, uz l'JOS. évi költségvetés és 
működési program tárgyaltatott. A szakosztá-
lyok újra alakultuk, általános tisztújítás tar-
tatott, a Gazdasági egyesületek országos szö-
vetségébe leendő belépés kimondatott s annak 
folytán  » szövetség alapszabályainak „FUgge-
leke" nz egyesület alapszabályaiba felvétetett. 
Az igazgatóság éri jeleutését T. Nagy Imre 
e. titkár terjesztette elé, mejyból kiemelendő-
nek tartjuk a következőket: 

Tavasz folytán  károm községben 117 
kis gazdának vetőmagul kiosztatott 125 hl. 
árpa, 255 hl. zab és 72 111. pityóka 2638.04 
korona értékben és 1843'74 kor. árban 30°/o 
százalék árleengedéssel. A 30"/, árkülönböze-
tet a székelyföldi  kirendeltség hordozta. Ki-
osztatott 745 alma, 142 körte oltvány, továbbá 
250 ribizke, 201 egres és 172 drb málnabokor 
10 községben 4-18 fillér  árban, 58 drb. 
tenyészsertés 5220 kor. értékben 40°/« árle-
engedéssel 32(15 kor. árban. Kedvezményes 
árban bárom féléves  kamatmentes részletfize-
téssel kiadatott kisgazdáknak 63 drb. szarvas-
marha, 2 drb, ló. 20 drb sertés 6333 korona 
50 fillér  árban. 

Allatdijazások tartattak Csikszentmárto-
non és Csikrákoson, melyeken 453 drb. állat 
mutattatott be és 51 kiállító nyert dijat, e 
mellett pedig a kiállítók közt 2 drb. szecska-
vágó, 2 drb. aczél eke és 2 drb. répavágó 
sorsoltatott ki. 

Az O. M. (i. E. kezdeményezésére és 
támogatása mellett szeptember 27-én és 28-án 
Csíkszeredában gazdasági gép- és eszköz-
bemutatáa tartatott, melyen a legelső rangú 
gépgyárak 310 drb. különféle  gépet és esz-
közt állítottak ki és azokat működésben mu-
tatták be. 

Tavasz folytán  rendeztetett ápril. 6-ún 
a 16-ik bikavásár, melyen berautattatott 54 
drb. tenyészbika. Ezek közlll a vásáron el-
adatott 22 drb., egyenként 320—580 korona 
árban, összesen 10100 korona árért. A bikák 
vételárából az állattenyésztési felügyelőség 
40°/o kedvezményt adott a községeknek. 

Öt községben a legelójavitási munkála-
tok folytattattak,  egyben 82 hold legeld mun-
kálatai bevégeztettek s a terület fUuiagvakka) 
bevettetett és leboronáltatott 

Hat községben gazdasági téli tanítás 
tartatott a takarmányozásról, takarmánynövé-
nyek tesmeléséról, legelójavitáaokról, a raga-
dós és járványos állatbetegségekről. Ezen 
tanításokon 1787 kisgazda vett részt 

Az állami utak befásltására  az e. faísko 
Iából kiszolgáltattak a kívánt gyümölcsfák. 
32 község részére közvetlttettek a faiskolák-
ban szükséges oltó és kerti szerszámok. A 
takarmányhiány miatt engedélyeseit vasúti 
kedvezményes szállításra jogosító bárczák az 
iroda által kiadattak, összesen kiadatott 68 
kocsi szállítmányra jogosító ilyen bárcza. 

Évfolytán  tartatott 5 igazgató választ-
mányi és 4 szakosztályi Illés, ezeken kívül 
szükséghez képest számos kisebb tanácskozás. 
Az e. iroda 659 iktatott ügyiratot és 405 tévé-
zést látott el. A tagok száma év végén 366 
volt. Évfolytán  belépett 12 tag, kilépett 2 tag, 
elhalt 0 tag. A pénztári számadás 14025 kor. 
18 fill.  bevétellel 13661 kor. 2 üli. kiadással 
és 11050 kor. 6 fill.  vagyonnal zárult. A mult 
évben Csíkszeredában felállított  állami föld-
míves iskola czéljaira az egyesUleti vagyon-
ból átengedtetett 24744 kor. 53 fill.  érték. 

A titkos szavazással megejtett választás-
nál elnökké njból Becze Antal alispán, al-
elnökökké Bójtky Endre, Murányi Kálmán és 
Fejér Sándor, az igazgató választmány tagjaivá 
Bara János, Tompos János, Kovács Oergely 
Incze Ignácz, dr. Csiky József,  Bodó József, 
Sántha Simon, Pál Gábor, Kovács János, Szántó 
József,  Bálinth Lajos, Kovács György, Élthes 
Zsigmond, András Lajos és Szebeny Péter 
választattak. A számvizsgáló bizottság dr. Csiky 
József,  Dáj bukat Jakab, Bodó József  és Sántha 
Simon tagokból alakíttatott meg. Az O. M. G. 
E. igazgató választmányába Hikó Bálint, Becze 
Antal és Borszéky Soma küldettek ki. 

A szakosztályok következőleg alakíttattak 
meg: -

I. Állattenyésztési szakosztály: Becze 
Antal, Franki Bodog, Tompos János, Imets 
János, Keresztes Antal, Csíszer József,  Bara 
János, Kovács János, Zakariás K. Antal. Sán-
dor Gergely, Kancz János, András Lajos, 
Ambrus Dénes, Élthes Zsigmond, Kótli Mihály, 
Vadász József,  Ferenczi István. 

II. Mezőgazdasági osztály : Czikó Sándor, 
Szántó József,  dr. Fejér Antal, Pap Domokos, 
Dávid Ltţjos, Gál József,  Ádám Péter, Ágoston 
József,  Borszéky Soma, Zakariás Péter, 
ifj.  Sándor Gergely, Tompos Mátyás, Czikó 
János, Egyed Máté, Császár Antal, Csányi 
Gusztáv. 

III. Kertészeti és Méhészeti szakosztály: 
Bőjthy Endre, Kertész István, Sántha Simon, 
Ferencz János, Paláncz Sándor, Kovács Péter, 
Borszéky Soma, Száva Kristóf,  Jakab Ferencz, 
Kóródy Mihály, Sándor János, Jánosy János, 
Dobribán István, Csergó György, Jakabfl  B. 
Miklós. 

IV. Lótenyésztési osztály: Mikó Bálint, 
Szántó József.  Kovács Gergely, Kovács Lajos, 
Csíszer József,  Keresztes Antal, Gondos Antal, 
Szász János, Lázár Miklós, György Ignácz, 
Szebeny Menyhért, Kovács Mihály, Tompos 
János, Incze Ignácz, Gondos Balázs, András 
Lajos, Róth István. 

V. Baromfltenyésztési  szakosztály: Mu-
rányi Kálmán, Keresztes Antal, Kertész Ist-
ván, Kiss Ernő, Imre Károly, Incze Ignácz, 
Balázs Dénes, Bíró Antal, Vass István, Bajkó 
Gyula, Mátyás Albert. 

A székely aotió. 
— Irta: LÁSZLÓ GYULA. -

Bárha a czikk részleteivel mindenekben 
nem asonoaitjak magunkat, a tárgy és czél fon-
tosaágára tekintettel irója kívánságára lapunk-
ban saivesen közreadjak : 

A székely kirendeltség mnlt évi működé-
séről kiadott jelentéssel a lapok sürüa foglal 
kozaak. Egyik másik földicséri  s olyan ered-
ményeket is tulajdonit a kirendeltségnek, ami-
től a jelenlésben szó nincs. A másik riszemeg 
azt kürtöli ki a világnak, hogy a kirendeltség 
még semmit sem tett; nem szüntette meg a 
kivándorlási, nem mentesítette a székelyeket 
as adósságtól, nem teltn tönkre a nemzetiségi 
pénzintézeteket, nem építette ki a vasutakat, 
nem létesített gyárakai, nem nyitolll bányá-
kat, nem csinált méhészeti iskolát, szóval a 
székelység ezer baját nem orvosolta meg és 
sok ezer egyéaaek föltámadt  igényét nem elé 
gítette ki. 

Legyünk igazságosak. Aki az említett je-
lealést bírálja, az olvassa el előbb a székely 
koagresszn* vaskos jegyzőköayvét, olvassa el 

kírendeltségaek mait évben kiadott mnnka-
programúját éa ezek mellett veaaen számot 
nemcsak e (eladatok sokféleségével  éa nagysá-
gával, hanem a székely népnek konzervatív 
hajlamaival, a azékely társadalom közönyével, 
a közigazgatás faktorai  egy részének feliile 
tességéval és ezek tetejébe vessen számot az-
zal sz általános balfelfogással  is, mely a köz-
gazdasági érdeksk szolgálatában is politikát lát. 

Vagy próbálja el előbb a közügy tövises 
útjára lépni, kezdjen valamit gyakorlatilag is 
megvalósítani. Akkor kozzá szólhat a székely 
kérdéshez térni igazsággal. 

A mostani szalma eaépelésfazoaban̂ caak 
arra jó, hogy a nemzetiségek elbizakodottsá-
gát növelje, caafoadároskodását  kihívja, más-
felől  pedig, hogy a székely népet reméoykedé-
sétól megfossza  s a székely ügyeknek kevés 
száma, de ugedhatatlanal jó iadalata maaká-
aait elkedvetlenítse. 

A jelentés adstszerüeo sorolja fel  a ki-
rendeltség mnlt évi működését, annak nyilt be-
vallásával, hogy egész mnnkát nem végezhe-
tett, hogy sok dologban még a kezdet kezde-
tén van. 

Bevallja, hogy az akcziónak nem czélja 
máról holnapra valö segélyeket osztogatni ét 
gyors sikereket elírni. Hanem eszközöket kel-
lett szerezni, intézményeket létesíteni, s oda 
nevelni az embereket, hogy az eszkösOk és in-
tézmények segítségével a székely nép értelmes-
sége, szorgalma, szóval önereje alakítsa át majd 
egykor az itteni szegényes mezőgazdasági vi-
szonyokat 

Az eddigi működés eredménye ma még 
nem látható, az esnék, amelyek az akcziót 
irányítják s a czél érdekében mozgásba hoznak 
anyagi szellemi és aayagi erőt — még testet 
aem öltöttek. Még sok idő fog  tehát elielai 
mig tiszláa látnak ebben a dologban a egészá-

• megítélhetjük, a székely kirendeltség man-
kájál. 

Értem azt, hogyha az akezió egyes kez-
deményezéseit ve<zik bírálat tátgyává ahhoz 
értő helyismerettel is biró szakférflsk  ás el-
mondják saját Bázelünket miként vélik ácséit 
egyes gazdasági törekvés keretében legczélsze-
rübben elérni. De az egéaz eddig kezdett dol-
gokon kereaztül lovagolni s leszólni jobbra, 
mindent és végül nevetségessé tenni egy intéz-
ményt, melynek előhívásában annyi önzetlen 
székely ügybarát egy évtizeden át dolgozott, 
nem kedves senki előtt, aki a székely köz-
ügyekben tapasztalatokkal bír és átérzi a szé-
kely kérdés nehézségeit és nsgyborderejél. 

Mert nem tesz jó szolgálatot, aki az amngy 
is miuden njitás iránt bizalmsllankodó székely 
népet elidegenili az érdekében kezdett akezió-
tói és a székely táraaJalomröl a a székely 
ügyek éléu álló férfiakról  gyöngeséget árul el. 

Viszont az sem helyén való, hogy minden 
egyes kezdeményezést idő elölt azon melegében 
ugy tüntessenek föl,  mintha azzal már meg volna 
mentve a székely. Mert sokkal komolyabb, sok-
kal mélyrehatóbb ez a mozgalom, semhogy aa-
aak piaczi reklámra volna szüksége. 

A helyzet gyökeres változását az időtől 
is kell várni, országos nagy gazdasági ténye-
zők létrejöttéhez is kell kötai. Az idő érlel 
még a kérdésen, segít a közvélemény kialaku-
lásán s most elvetett magvai a székelység élet-
fáinak  kikelnek, virágoznak és egyker gyümöl-
csöt is hoznak. 

A székely kérdés egyébként aem mono-
polinma a kirendeltségnek, annak megoldásán 

s lektorok is fáradoznak  a máa irányban 
folytatott  szakadatlan munkálkodás is (régebbi 
mint a kirendeltségé) várja a megfogható  ér-
vényesülést A kritika tehát azoknak is szólhat 

Egy dolgot a székely kirendeltség érde-
méül már most följegyezhetünk.  Ez az Állat-
tenyésztés fejlesztésére  folytatott  munkálko-
dása. Legelők teremtése, azok javítása, as ál-
lat anyag javitáss, a tejtermékek feldolgozása 
és azok értékesítése egymagában komoly figyel-
met érdemel. 

Amikor ez a munka befejezést  nyer, meg-
vagyok győződve, milliókkal emelkedik a szé-
kely nép jövedelme. 

Éa már ezért is megtadom bocsátani azt 
az egy-két balll kiütött kisérletezáat, ami el-
végre egy Ily terjedelmes akezió karatéban 
elő kell fordnljon.  A hol asáaezarek létérdeké-
ről van szó, ott ha veszendőbe is megy vala-
melyes áldozat, azon tovább kell menni. 

Más fejezetekre  tartoznak a azékely nép-
élet gyökerét aláásó jelenségek, hogy esak né-
hányat említsek : az eladósodás, az iszákosság 
éa a kiváadorlás lehető korlátozása. 

Ám erre nom elég sem egy, sem tiz hi-
vatal. Eaaek veazélyét meg kell értse at egész 
azékely társadalom a ebben össze kell fogjon 
mindenki, akinek valamelyes befolyása  van a 
népre. 

Erre volnának jók a 8zékely-táraaságok. 
De a dolog el lelt hibázva ott, amikor a 

székely miniszteri kirendeltség ezt a társadalmi 
szervezetet nem vette eléggé figyelembe. 

Amikor megjelent itt hatalmi eszközeivel, 
aayagi erd forrásokkal,  akkor eagedte felülke-
rekedni a közfelfogásaak  azt a hirtelen meg-
nyilatkozását, hogy a székely-társaságokra most 
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már szükség nincs, hogy azok helyett mindent 
elvégez a kormánybiztosság. 

Nem sietett ezt a szervezetet macához 
ragadni, tovább építeni és a székely mentési 
akezió erős támaszlékává, egyben, másban ön-
álló végrehajt* közegévé fejleszteni. 

A jelen mozgalom kezdő kis emberei to-
vább láttak, amikor a székely kérdés meg-
oldásának a nyitját kotatták. 

Számoltak a tapasztalatokkal, mik arra 
a felfedezésre  juttatták, bogy a nemzetiségek 
sikereiket erós társadalmi szervezetiknek kö-
szönhetik. Visszapillantottak a hetvenes évek-
ben a Székely-Egyesület, a nyolczvanas évek 
ben pedig az Erdélyrészi Magyar Közművelő-
dési Egyesület keletkezésére s az akkor fel 
törő nemzeti lelkesedés hirtelen megcsappaná-
sából arra a következtetésre jutottak, bogy 
egy erős nemzeti közvélemény kialaknláHa nél-
kül a a társadalom minden rétegének (városok-
ban éa falakban,  társadalmi állásra tekintet 
nélkül) a mozgalom aktiv szerepkörébe töme-
ges bevonása nélkül gyors és egész sikert el-
érni nem lehet. 

Vagyis megKyőződlek, bogy a székely 
kérdést rideg bürokratizmussal kezelni nem 
szabad. Hogy szerepet kell jattatni a táraada 
lomnak, sz&val mindenkinek, akinek szive éa 
érzéke van a dologhoz ; azoknak is, akik vé-
letlenül nem tartoznak semmilyen hatalmi kö-
telékhez. 

Kezdték azzal, bogy a székely társadal-
mat közönyéből fölrázzák,  a körülötte levő ve-
szélyekre figyelmeztessék  s ezekkel szemben a 
köteles cselekvésre serkentsék. És megkezdő 
dött a szervezkedés. 

Talpra álltak a székely ügyek munkásai 
ott is, a hol van és reméltük, oly egyénekben 
is, akikre nem is számítottunk, de a kik ö*z-
szevéve becses intellektuális erőt hoztak a 
mozgalomba. 

Következett volna a szervezet további 
kiterjesztése és végre mindannyinak egy szö-
vetségbe vonása, bogy együttes erővel érleljék 
az eszméket s azok programmszerinti végre-
hajtásában biztonságot nyerjenek. 

Szóval a társadalom öntudatra ébredése 
a legjobb, uton haladt s már jelentkeztek egyes 
kezdeményezéseknek biztató sikerei is. 

Ekkor jött a kormánybiztosság, amely 
természetszerűleg elsősorban ezen szervezetre 
kílleit volna támaszkodjon. Ahol gyönge, ott 
erősítse, a hol cselekvésre képes, olt saját 
feladatainak  végrehajtására is megnyerje s a 
hol még nincs, de jelenléte szükséges, ott az 
alakulást megsegítse. 

Akik teljes mértékben felfogták  ez állami 
intézménynek azt a rendeltetését, hogy a szé-
kely népet nagy nyomorúságából kivezetni lesz 
hivatva, akik örvendaztek is a fölött,  bogy 
végre a tizenkettedik órában megjött az állam 
segítsége, azok önként siettek fölajánlani  szol-
gálatukat. 

Már csak azért is, mert oly időben jött, 
amikor az egész társadalom forrongásban  volt 
s az akc/.ió biztosítékát láthatta kezdendő 
munkájának. 

A kormánybiztosság azonban nem számolt 
a mnlt idők tanulságaival. 8 ez még hagyján, 
de a jelenlevő társadalmi vívmányokat is mel-
lőzte. Megindult a maga lábán éa nem tekintve 
se jobbra, se balra, szaverén hatalommal ke-
zelte a kérdést. És engedte felülkerekedni  a 
kishitüségnek azt a megnyilatkozását, ho^y a 
Székely-Társaságok belejezték szerepüket. 

Persze a székely ügyeknek elhanyago-
lása immár ránehezedett a közlelkiismeretre, 
de a kényelemszeretetnek és könnyelműségnek 
kapóra jött a kirendeltség, hogy a kötelesség 
egész snlyát áthárítsa arra. 

Itt volt elhibázva a dolog. Ez az oka. 
hogy a kirendeltséget már most is oly kevesen 
értik meg s hogy — mint jelentésében is em-
líti — sok feladat  áll még előtte s ezek egyike 
éppen a közöny leküzdése. 

Én is azt mondom (hirdettem is mindig), 
hogy a székely kérdést a társadalom szerve-
zése, a társadalom arra nevelése, öntudatának 
kifejlesztése  nélkül gyökeresen s véglegesen 
megoldani semmilyen faktornak  nem sikerül. 
Ebben a legnagyobb szolgálatot az teszi s a 
legmaradandóbb emléket az állitja föl  magának, 
aki a azékely társadalmat cselekvő képessé 
teszi. Hogy ezer szem lásson, ezer kéz dolgoz-
zék ; a a munkának szemmel látható foganatja 
legyen és az erőt megérezzék kint is, ver-
senyző nemzetiségeink is. 

Nem elérhetetlen. Csak hogy hasonlattal 
*ljek : aki muzsikálni akar, annak nem elég 
csak a kottái ismerni, de tudjon igazában mu-
zsikálni is. 

A székely néppel bánni kell tndni. 

M á j a s 1. 
Semmi történelmi esemény, semmi társa-

dalmi. vagy politikai mozgalom nem teszi e na-
pot emlékezeteaBé éa mégis mindnyájan ugy érez-
zük, hogy valami ünnepies szinben tüuik fel 
hajnala, liogy nagy eseményeknek, uj társadalmi 
alakulatoknak lesz a fordulója. 

Koruukal, a jelenlegi társadalmi szerveze-
tet valami megmagyarázhatatlan aejtéa fogja  el, 
ami a jövendö nagy eseményeknek, n mai reu. 
det teljesen át formáló  uj alakulásoknak előjele. 

Társadalmi és politikai életünkben mind 
jobban éa jobban erdhödik egy irányzat. Ma még 
csupán egy néhány kiváló szellemnek, a a mun-
kás osztálynak, ennek as értelmes éa szemével 
a jövóbe tekintő társadalmi rétegnek náluuk a 
hite, de kulturailag előttünk haladó nemzetek-
uél már fontos  politikai tényező, mely a nem 
zetek életéhen is gyskorolja befolyását. 

Szülője a muuka leuézéaén. a társadalmi 
azervezet avult éa önzést ápoló formáiu  valn 
elégiiletleuség volt; s azért kezdetben ina ja ia 
azéMnéahen mozgott, mint a társadalmi remi 
negálioja az állam létét támadta meg, a erköl-
csileg is kifogáaolhuló  czélokat tűzött inaga elé, 
ira már azonban fölfelé  tür a Bárból, s megtlaz. 
lulva kiváló ellnék tisztító tüzében ineg-meg-
caillan bentia n nemea gyöngy ia, bogy ne le-
gyen nyomor, no legyen társadalmi előítélet; 
ne legyeuek előjogok, hanem minden embert 
annyi jog illeaen, a mennyi köteleaséget teljesít. 

Addig inig caéljait az állatni renddel ösz-
szeegyuztetni nem tudta, mig csupán u"háuy 
elégületlen egyónuek volt túlhajtott faulas 
mogeríája, addig életképességét joggal kétségbe 
lehetett vonni, ina azonbau beleilleszkedik a tár 
aadalum éa állami élet formái  közé a a törvé-
nyesség halárain beliil kivún érvényesülni Oda 
áll liarczoaként a törvényhozók kiizé a kezdi 
levetkőzni azt a tulajdonságát is, inely miatt 
eddig minden meglevő lntézméuyuek ellenié 
geként lüul fel  : romboló jellegét. 

A magyar törvény hozáaban két tagja ül 
már ez iránynek ; ime az idők jele I A parla-
mentnek nem volt még alkalma hitvallásukat 
meghallgatni. 

A szó nemea értelmében veit aocziáldemok-
ráczia, caak Bildig veszélyes, mig idegen talaj-
búi azivja tápláló erejét, míg a uemzeti Bajálaá-
gokuak a az intézményeknek ellensége. Azért 
reinélniiuk lehet, bogy lassankint megtalálja ma 
gának azt az utat éa módot, ainoly ót as igazi 
aoeziália nagy feladatokuak  megoldására alkal-
massá teazi. 

Addig is és kivált vármegyénkbeu arra 
kell törekednünk, hogy a Bzékely népnek az 
elégületlenaégro mind kevesebb alkalma legyen. 

Felkeli világosítani éa nem sötétségben 
hagyva ingerelni arra, a mire Binugy ia olyan 
nagy liajlandósags vsn, hogy minden Intelligens 
emberbeu ellenségét lásaa. 

Rombolni igen könnyű feladat  ; ám tea 
aék alkotni. A közszolgálatokban álló egyéuek 
feladatát  kétszeresen súlyossá leszi, ha irántuk, 
alaptalanul, gondolnmra elégületlenséget tá-
masztunk. 

Az elégületlenség pedig eem nemzetet, 
Bem Istent nem iamerő, minden társadalmi kö-
teléket rombolni kész iránynak az ápolója. 

A kik hazafias  czélokat tűztek magok elé 
szoknsk az egyenetlenségnek, a magyar nemzet 
ez átkoa tulajdonságának fegyverével  nein aza-
bad küzdeniük ; inert hogyan építhet az, aki 
rombol ; hogyan lehetiiuk .erősek, ha egymást 
minduntalan dühös kutyák módjára marjuk. 
Félre a kicsinyes azemélyi dolgokkal ; dolgoz-
zunk egyesült erővel, vármegyénk és a nemzet 
boldogulásán. 

Felvétel a sepsiszentgyörgyi áll. 
tanitónóképzó-intézetbe. 
A sepsiszentgyörgyi állami tanitónőképző-

intézet 1. évfolyamába  oly ép testű tsnulók vé-
telnek fel,  a kik 14-ik évüket már betöltötték, 
de 18 évesnél nem idősebbek és annyi elő 
készültséget igazolnak, amennyit a felső  leány-
népiskolának, a polgári leányiskolánsk és fel-
sőbb leányiskols, vsgy leánygimnázinm alsó 
négy osztályának sikeres elvégzése nyuil. E 
követelményeket a felső  leánynépiskolát végzet-
leknél szabályszerű iskolai bizonyítvány melleit 

fölvételi  vizsgálattal, a többinél szabályszerű 
iskolai bizonyitványnyal kell igazolni. 

A felvételi  vizsgálat junius 30-ika és ju-
lins 10-ike között fog  megtartatni. E vizsgálat 
díjtalan. 

A felvétel  pályázsti kérvények alapján 
történik. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátolt pályázati 
kérvényekhez a következő okmányok csato-
landók : 

1. születési bizonyítvány ; 2. iskolai bi-
zonyítvány a megelőző iskolai évről és az utolsó 
évi tanulmányokról szóló félévi  értesítő; 3. 
tiszti orvosi bizonyítvány a folyamodónak  a 
tanítói pályára alkalmas voltáról; 4. hiteles 
községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapo-
táról, a családin polgári állásának feltünteté-
sével ; 5. hiteles családi kimutatás a családta-
gok számáról, azok életkoráról és arról, bogy 
közülök hány van távol a szülői háztól, hány 
és mily mérvű neveltetési költséggel terheli a 
családfentartót 

Az igy kiállított kérvények a sepsiszent-
györgyi állami tanilónőképző-intézel igazgató-
tanácsához intézendő» s a tanilónöképző-iuté-
zet igazgatóságához nyujtaudók be folyó  évi 
május bó 31 ig ; e batáridőn tul érkező és hi-
ányosan felszerelt  folyamodványok  nem fognak 
figyelembe  vétetui. Az I. osztályba 30 növen-
dék vehető fel  ; még pedig 22 benlakó és 8 
bejáró. A kedvezmények ezek lesznek : 

I. osztály : Ingyenes kéztartást élvez 9 
növendék, 50 koroua tartásdíjat fizet  egy, 100 
katonát egy, 190 koronát egy, ISO koronát 3. 
180 koronát 3, 330 koronát 4, 280 korona tar-
tásdijat fizet  8 növendék. Bejáró, segély nélkül 
8 növendék. 

Tandijat a növendékek nem fizetnek.  A 
tartásdijak bavonkint előre fizetendők. 

Legújabb. 
A „Cslkt Lapok* eredeti táviratai. 

liudapcst, május 2. <1. 11. 2 óra 00 perez. 
Csíkszereda, május 2. il. u. 9 óra H0 perez. 

Szenzácziós letartóztatás. 
Budapesten a minap hirtelen ellialt 

Zagoni Mózea posta éa távirA főtiazt.  Föl-
jelentés folytán  a rendőrség vizsgálatot 
indított, melynek alapján nejét letartóz-
tatták, kit azon gyanú terhel, hogy fér-
jét agyunlőtte. 

Véres május elseje Varsóban. 
Varaóban május 1-én ötezer mun-

kásból álló tömeg a katonassággal Össze-
ütközött, mely lőfegyverét  használta és 
a munkásokból 31-en meghallak, 15 pe-
dig megsebesült Később a tömeg újból 
megtámadta a katonaságot és ekkor a 
katonaság megint használta a fegyverét, 
a mikor ia 25 munkás esett el éa ugyan-
annyi sebealllt meg. Este a pályaudvar-
nál egy kozák járőr közé három bom-
bát vetettek, minek következtében három 
kozák éa egy rendőr életét vesztette, két 
liiilgy pedig eulyosan megsebesült. A 
katonaság sorlUzet adott éa hír szerint 
lübb embert agyonlőttek. 

A zsolnai választás. 
Zsolnán ma Smialovszky Valér 

függetlenségi  jelöltet, egyhangúlag kép-
viselővé választották. 

Öngyilkosság. 
Politzer Zsigmond a budapesti biz-

tosilo-társaság irodaiguzgatója súlyos ideg-
baja miatt a negyedik emeletről levette 
magát és szörnyet halt. 

Az ozosz-japán háború. 
Tokiói távirat azerint a két orosz-

flolta  ma vagy holnap egyestll. 

K Ü L Ö N_F É L É K. 
— Személyi hir. A csiksomlyói főgim-

názium áthelyezésének ügyében dr. Kunez Elek 
tankerületi töigszgalé április hó 86-án éa 87-én 
városunkban időzött. 

— Katonai kinevezések. Május l-je 
a katonaság különböző fegyvernemeinél  szol-

gáló tisztek közül sokaknak hozta meg a várt 
előléptetést. Király 0 felsége  a minket köze-
lebbről érdeklő katonai személvek közül kine-
vezni méltóztatott, 1. A kir. honvédségnél: 
Koruháber Adolf  helyi bonvéd zászlóaly pa-
rancsnok, alezredest ezredessé, Csutak Béla 
I I-oJ osztályú századost első osztályú száza-
dossá. 9. A csendőrségnél: Csikszeredai Enye-
ler Ferenczet az I. száaiu csendőr-kerületi pa-
rancsnokság ideiglenes vezetésével megbízott 
alezredest ezen csendörkerületí parancsnokság-
hoz ezredessé, Almássy Zsigmondot 1. osztályú 
századossá. beosztva a belügymiuiszterium 
csendőrségi ügyosztályába, Caiktusnádi Ratain 
Imre főhadnagyot  II-od osztályú századossá a 
a Vll-ik csendőr-kerület állományába. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter a 
csikszeredai kir. adóhivatal területén működő 
egyenes adókivető bizottság elnökévé Élthes 
Zsigmond nyug. kir. táblabírót, jelenleg gya-
korló ügyvédet nevezte ki. A bizottság műkö-
dését, mint értesülünk május havában fogja 
megkezdeni. 

— Áthelyezés. A m. kir. posta- éa tá 
virdai elnök igazgatóság csikvárdolfalvi  Sántha 
Lajos posta és távirda a. tisztel sa|át kérel-
mére Kassáról Brassóba helyezte át. 

— Halálozás. Caikszentimrei Sándor An-
nát, Sándor Izsák nyugalmazott körjegyző le 
áuyát súlyos csapás érle. Férjél, Valló Sándor 
gyelvai állami tanitót e hó 22-én ragadta el a 
kérlelbetlen halál 98 éves korában szerető kar-
jai közül, báinm kiskorú árvát hagyván maga 
után. 

- Kinevezés, A marosvásárhelyi kir. 
Ítélőtábla elnöke Balog Istvánt, a brassói kir. 
tőrvényszéknél eddig alkalmazáaban volt díjta-
lan joggyakornokot a csikszeredai kir. törvény-
székhez díjas joggyakot nokká nevezte ki. 

— Bimbóhullás. Qegesi Kiss Gábor 
és neje szül. szárazajlai Bara Gizellát súlyos 
csapás érte. Felejlhetlen gyermekük Gyula Ist-
ván mult hó 27-én 13 hónapoa korában jobb-
létre szenderült. Temetése mnlt bó 29-én tar-
tatott meg. 

— Halálozás. Kovács Ignácz brassói 
nyogalmazott m. kir. adótárnok, vármegyénk 
szülölte, inult hó 99-én d. u. 1 órakor 64 éves 
korában agyszélhütlés következtében hirtelen 
elhunyt. A boldogult 9 évig gégebajban szen-
vedett s bár a halál szenvedéseitől mentette meg, 
mégis hirtelen elhunyta mély megdöbbenést és 
igaz részvétet keltett mindeafelA,  ahol csak ezt 
a miuden izében tősgyökeres, rokonszenvea 
székely embert ismerték. 

— Városunk ós megyénk kitünte-
tet t hölgyei. Többször adtunk már arról 
birt, hogy a József  Főberczeg Szanatórium 
Egyesület hálája és elismerése jeléül művészi 
becsű kitüntető oklevelet küld azoknak, akik 
buzgó fáradozásuk  és áldozatkészségükkel le-
hetővé tették az első népszanatórium felépíté-
séi. Az oklevélen lévő kép azt szimbolizálja, 
bogy a magyar hölgyek fáradozásával  a tüdő-
belegek egész serege jnl be a tüdőbeteg gyó-
gyitóházba. Mint értesülünk városunkban éa 
megyénkben az emberszerető czélért lelkesen 
(áradó egyesületi elnökség a József  főberczeg 
aláírásával ellátva okleveleket az alábbi höl-
gyeknek küldötte meg : Uajbukát Erzsi, özv. 
Riszner Józsefné,  Márton Ferenczué, Pap Do-
mokosné, Pál Gáborné, Novolny Mariska, Nagy 
lmréné, Dr. Gulya Lászlóné, Csipkés Árpádné, 
Pauszné Miké Ilona Csikszereds. Uaál Istvanné 
Csikszentmárton. Dr. Tiltscher Edéné Gyergyó-
szentmiklós, Caányi Gusztáváé, Ifj.  Mellk Ist-
vánné, S/ilágyi Károlyné Gyergyóremete. Dr. 
Szini Jánosáé Gyergyószárbegy. Kristó Anna 
Caikgyimes. 

— Hitélet. A húsvéti ünnep első napján 
daczára a szokatlanul csúnya, havas időjárás-
nak zsúfolásig  meglelt városunk igen szerény 
merétü temploma. A tartalmas ünnepi beszédet 
Szigetby Gyula tartotta emelkedett szellemben 
s ó czelebrálta az ünnepi misét is. Jól eső ér-
zéssel hallgatták a hivek azt a két egyházi 
éneket is, melyei több helybeli műkedvelő 
vonós zenével kísért. Itt regisalráljuk azt a 
hírt is, bogy az egyliáztanáca a város közön-
ségével karöltve erdélyi püspök urnák legkö-
zelebbi látogatása alkalmával nagyobb sza-
bású ünnepélyes fogadtatásban  kívánja része-
síteni. Jó volna, ha városunk ifjúsága  is ki-
mozdulna eddigi tétlen magatartásából s dal-
és zenekart alkotva, a művészetek múzsájának 
is áldozns. Hasonló számú intelligencziával 
rendelkező városok tan az ilyen czélu egyesüle-
tek a társadalmi érintkezés, a nemes szórako-
zás terjesztői szoktak lenni, s megévjá és visz-
szatartja a szilaj és sokszor erkölcsileg is ki-
kifogásolható  kedvtelésektől. 
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— UJ anyakönyvvesetők. A belügy 
miniszter Cgikaenaságoa lemeadá* * egyéb ok 
mialt megürült aayaköay vezetői állásra Gábosi 
Lajos helyei les aegédjegyzöt is anyakönyvve-
zető helyettesül Pál Gyola lanilól nevezte ki 
taljea hatáskörrel. 

— Alapssabaly megerősítés. A bel. 
ügymiuiszter s esikvárdollalvi <i* csobolfalvi 
tűzoltótestület alapszabályait a müködbetési 
jog záradékával ellátta. 

— Tüsoltó-mulatsag. A csíkszeredai 
tűzoltó egje>űlel saját péuzlára javára folyó 
hó 13-áa láuczestélyt rendez. Ez lesz váró 
sankbau as első tavaszi mulatság. A közönség 
már igényt is tart egy jó malatságra, mert a 
farsang  óta nem volt benne része; • flatai 
hölgyeink amagy is kevés szórakozást találnak 
mostanában. A mini bslljak, a mulatságon egy 
rövid vígjáték és 8 léle élőképeket lógnak 
bemntatai; a m-nek kiviló sí ké éről eleve 
kezeskedik az, hogy özv. Rtszner Józsrfné, 
leányiskola igazgatónője rendezi. 

— Majnái ájtatosság. Május vsn, Má-
riának kedves hőnapjs. Mindennap alkonyatkor 
megtelnek a katb. templomok ájtatoskodó hí-
vekkel, hogy buzgó imával és énekkel boJol-
janak a Szttz Anyának. Gyöngéd kezek a mező 
virágait koszorúkba fűzik,  hogy feléke«it»ék  s 
Szeplőtelen képeit és szobrait. Városunkban 
is a plébánia templomban a Szűz. Anyát sze-
rető lelkek gondoskodtak arról, bogy szép és 
díszes legyes az ó szobra e napokban. Az áj-
tatosság mindennap d. n. 6 órakor tartalik meg. 

Öngyilkosság. Barabás Jakab ba-
lánbányai bányamunkás mait hó 26-án olyan 
formán  vetett véget éleiének, bogy két csövű 
vadász fegyveréoek  mindkét c*övél megtöltve, 
azokat egy pálc/.a asgilségével egyszerre sü-
töite el, s igy a/ oldalának tartott legyverből 
mindkét esőből a golyó a testébe hatolt, a mi 
aztán röglön balálál is okozta. A vizsgálat 
eredményei e ddig azt bizonyítják, bogy orgaz-
daságon érés miatt lett öngyilkossá. 

— Harozáazati gyakorlatok. A hely 
beli bonvéd zászlóalj f.  évi május hó 17. és 
18-án reggel 6-tól déli 12 óráig és délután 8 
órától 6 óláig, továbbá 19-én reggel 6 órától 
délután 3 óráig Poklonfalva,  Szentkirály köz* 
(ég éi a Bojki-bfgf  közötti terflleléo  barez-
szerö lövő gyakorlatot fog  tartani ; miért is 
az Oll jobbpari ja Nsgyospatsk—Pric-keteiő-
Várbegy és a Zsögödi fOrdő  közötti területe-
ken a jelzett időben vsló járás, vagy marha-
hajtás a veszély kikerülése végeit mellőzendő 
lesz. 

— Államsegély iparos tanonoz is-
kolának. A kereskedelmi miniszter a gyer-
gyószenlmiklősi iparos-tanoncziskola részére az 
1901—1905. tanévre 910 korona államsegélyt 
engedélyezett és lelt folyóvá  a gyószeulinik 
lósi adóhivalaluál. 

— Lawn tennis. Csíkszeredában, mint 
sok egyéb dologban, ugy a sport terén is ed-
dig édes kevés történt. Pedig tehetségben 
nincs hiány, a tétlenség oka enaél sokkal szo-
morúbb, a közöny. A mait évben megalakult a 
lapdarugó-társaság, tartottak is néhány próbát, 
mely sokai igért, de hogy heváltja-s ezt, még 
eddig semmi kilátás. IC helyett szonbsn ngy 
értesülünk, bogy egy társaság lawu-tennis 
pálya felállítását  tűzte ki czéijául. A város kö 
zönségének ugyanis mind máig egyetlen pálya 
•sm állott rendelkezésre, mert a meglévők ma-
gán tulajdont képeznek. Pedig sokkan vannak, 
a kik ezt a sportot kedvelik, s bogy nem űz-
ték, annak az eszköz volt a hiánya. Ezek azl 
vél|üh, örömmel fogadják  a hírt. Csak aztán a 
szokásos nem törSdömség nyakát ne szegje 
a jó igyekezetnek. 

— As országgyűlést képviselővé 
lasatók névjegyzéke. A vármegyei központi 
választmány az 1906. évi érvénynyel összeirt 
képviselőválasztők ideigleaes névjegyzékét ápril 
hó 15-től 28-ig terjedő idő alatt folytatólagosan 
tárgyalván, azt megállapította s egyúttal elren-
delte, hogy az a kihagyottak névjegyzékével 
együtt Csíkszeredában a vármegyeház kiadó-
bivuali helyiségében a hivatalos órák alatt 
(d. e. 7-től d. s. I ora) folyó  évi májas bó 
6 tői 26-ig, vagyis 90 napon At közszemlére 
kilétessék, Csíkszereda város névjegyzéke 
városházán, a nagyközségek választóinak név 
jegyzéke a községházán, a kis községek vá-
lasatóinnk névjegyzéke pedig a körjegyzőség 
irodájábaa szisléa a feanjelzett  idő alatt köz 
szemlére kitétetni rendeltetelt, hol reggeli 8-tól 
déli 19 óráig mindenki betekintheti és délaláa 
2 órától 6-ig lemásolhatja. Az eként közszem 
lére kitelt névjegyzék ellen az 1874. évi XXXIII 

t.-ei. 44 § a értelmében fel  lehet szóllalni s a 
felszóllajásra  észrevételeket, lebet tenni. A fel-
széllalások ez év tnájás ő-iől 15-ig, a felszol 
látásokra tehető észrevételek pedig május 16 
tói 26-ig eszközölbelök, mindenkor Írásban, • 
szükséges bizonyítékokkal és okiratokkal fel-
szerelve és a központi választmányhoz czimezve 
adandók be, városban a tanácshoz, vagy köz-
ségben az elöljárósághoz, kisközségben pedig 
a körjegyzőhöz, mely halöságok és hatósági 
közegek a felszólalásokat  Iktató jegyzőkönyvbe 
foglalva  együttesen terjesztik a központi vá-
lasztmány elé. 

— Márk napja. Bár a kalendárium sze-
rint Márk évangelista évfordalója  még márcz. 
26-én letelt, a bozzá fűződő  egyházi körmene-
tek, melyek a mezőkön úgynevezett buzaszen-
telessel kapcsolnák össze, a mull vasárnap ra-
gyogó szép tavaszi idő mellett folytak  le miu-
den r. katli. egyházmegyében. Április utolsó 
napja minlha az egész havi szeszélyeit meg-
akarta volna bőszülni, igaii tavaszias verő-
fényt  árasztott a csüggedt emberekre, bogy 
reméljenek kedvezőbb időjárásban, melyre ha 
valaha voil, most a legnagyobb szükség van, 
mikor a széna biány miatt legelőre bocsátott 
sovány állatok közül több helyt már is sok 
hullott el az éhségben. 

— Meghivó. A kászon-alcsiki r. kalb. 
tanítói járáskor f.  éri május bő 8-án Csíkcsa-
tószegen, az elemi népiskola belyiségébeu szo 
kásos tavaszi gyűlést tart, melyre a kör rendes 
és párlolö tagjait, valamiat a tan és nevelés-
ügy iránt érdeklődő közönséget ezennel van 
szrreocsém tisztelettel megbivui. A gyűlés ren-
des tárgysorozatát megelőzőleg d. e. 9 órakor 
a helybeli templomban ; .Veni Sancle Spirilus." 
(Antiphona) Ezután a II. ünnepélyes cborál 
mise. Credó 11. a .Sorsúra corda'-ból. Off-r-
loriumt-a betél: .Ave mundi sp>-s Máriai" 
quarlelt s végül: „Taniam rrgó.' A gyűlés 
tárgysorozata: 1. Fél 10 órától kezdudőleg 
rendss tanítást tartanak: Bara Gyula és Todor 
Isiván tanítók az órarendben előirt osztályban 
és tantárgyból. 9. Elnöki megnyíló beszéd. 3. 

mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása  és 
hitelesítése. 4. A tanítások bírálata. (E két 
utóbbi pont az alapszabályok értelmében zárt-
körű.) 6. Alkohol ellenes felolvasást  tart: Szabó 
István tagtárs. 6. A „KerschMéle „Soriam 
Cuida" énekes könyvel ismerteti: Kászoni Já-
nos tagtárs. 7. Az Erd. K. Katb. Tanítóegye-
sületek Szövetsége l. elnöksége átiratának tár-
gyalása. 8. Elnöki jelentések. 9. A jövő gyűlés 
helyének és tárgysorozaiáuak megáll-ipitása. 
10. Indítványok. II. Végül: Rövid tanácsko-
zás a méhészetről. Csikcsatőszegen, 1905. éri 
ápr>iis bó 32 én, Todor Iilván jköri elnök. 

— Székely kiállítás. A Székely-Társa-
ságokból aluknlt szövetség ez évi reudes köz-
gyűléséi augusztus hónapban Sepsiszentgyör-
gyön fogja  megtartani. A közgyűlés tartama 
alatt egy helyi kiállítás rendezését is fölvették 
progrsmmjukba s sz ez iránti megkereséseket 
már szét is küldötte sz elnökség. A beérke* 
zendő válaszok lói teszik szlán függővé,  hogy s 
kiállítás mekkora arányú legyen. A felhívást 
iparosuk, ipartelepek, gyárak, kereskedők, egye 
sülelek és társaságok kapták meg. A Székely-
Szövetségnek sz a czélja ezzel a kiállítással, 
hogy kilönOsen a kivitelre képes székely pró-
duktumokat megismertesse és megmutassa sz 
előreláthatólag nagy számban megjelenő idege-
neknek. 

— A aaékely Iparkamara i»06. évi 
április hó 99-én szombaton délután 3 órakor 
saját helyiségében teljes ülést tartoll. 

— Kártékony ragadozó-vadak pusz-
títóinak megjutalmazása. A m. kir. föld-
mivelési miniszter ugy, miként 1908-ban, a 
mult évben is jntalomdijakban részesítette mnd 
azokat, kik az évfolyamán  farkast,  vagy binzt 
pasztottak el s annak megtörténtét az állatok 
bőrének bemutatásával a bal óság előtt igazol-
ták. Jal alomdijak atalványoztaliak az illető 
adóhivataloknál a kővetkező egyéneknek Rá 
kosi Péler Balázsnak 46 korona, gyime.-közép-
loki Karácsony Péternek 30 korona, szentdo-
mokosi Székely Mihálynak 90 korona, bélbori 
r,ziflra  Vazulnak 30 korona, madéfalvi  Bndó 
Dénesnek 16 korona, rákoei Fodor Miklósnak 
16 korona, rákosi Varga Józsefnek  30 korona, 
szentdomokosi Bara Mihálynak 60 korona, 
szépvizi Búkor Simonnsk 80 korona, készon-
sltizi Máté Andrásnak 30 korona, szentdomo-
kosi Kurkó Gergelynek 30 korona, kósteleki 
Vrenesán Jánosunk 30 korona, kósteleki Gábor 
Péternek 60 korona, szenttamási Albert Sán-
dornak 30 korona, szeatUmásl Bács Jánosnak 

76 korona, szentdomokosi Bács Andrásnak 30 
korona, szenttamási Molnár Mihálynak 30 ko-
rona, gyergyószentmiklósi Pál Jánosnak 30 ko-
rona, tölgyesi Wrszsly Simonnak 30 borona, 
tölgyesi Pflok  Józsefnek  90 korona, tölgyesi 
Török Vinczéoek löO korona, tölgyesi György 
Alajosnak 160 korona, hollói Orotván György-
nek 160 korona, tölgyesi Bótb Albertnek 90 
korona, ahoz képest, a mini egy vagy több va-
dat ejtettek el éa minő fejlettségi  lókban ál-
latlak. 

— Hirdetmény. A közúti kir. felügyelő 
urnák az 1906. évi április bó 19 én kell 63 
száma rendeletével a kolozsvári—szászrégent— 
tölgyesi - állami közat 216217 szakaszán levő 
76. számú áleresz helyreállítását 1513 korona 
66 fillér  ösazeg erejéig engedélyezte. A fent 
emiitelt mnnkálat kivitelenek biztosiláss czél-
jából az 1906. évi május hó 2»-ig napjának d. 

10 órájára a kir. állainépitészeii hivatal he-
lyiségében taitaniló zári ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók fel 
hivatnak, hogy a fentebbi  munkálal végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlatai-
kat a kitűzőit nap d. e. 6 órájáig a nevezeit 
hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek be-
adni, mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem fognak  vétetni. Az ajánlathoz az általános 
feltételekben  előirt, az engedélyezett költség-
ősszeg 6g/o-ának megfelelő  bánatpénz csatolandó. 
A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a neve-
zeti m. kir. állani építészeti hivatalnál a rendes 
bivaialos órákban napoukint megtekinthetők. 

— Árverési hirdetmény A m. kir. 
honvédelmi miniszter nr őnagyiuéltóságának 
folyó  évi 30746—111. számú rendelete folytán 
.Junevó'-nevü kincstári ló folyó  bó fi-án  d. e. 
9 órakor helyben a laktanyában készpénz le-
fizetése  mellett nyilvánosan elárvereztetni fog. 
Mii-öl s venui szándékozók ezennel értesíttet-
nek. 

— Egy milliomos életpályája. Ugy 
díszlakomán, melyet egy előkelő fővárosi  Huny 
kereskedő tisztelőiére adtak abból az alkalom-
ból, hogy udvari szállító lett, az ünnepeltnek 
élete folyása  a jelenlevőkre mély benyomást 
gyakorolt. Mint szegény fiatal  gyerkócz került 
Budapestre a itt egy nai;ykuroskedó czégnóf  szol-
gai állást nyert el. Kitartó szorgalma ós feltét-
len megbízhatósága fol)  tán olyannyira megnyerte 
főnöke  bizalmát, hogy ez beiratta egy kereske-
delmi esti tanfolyamra,  inelyet kitűnő eredmény-
nyel fejezett  bi". A szolgából igy kereskedelmi 
alkalmazott lett. Miután azonban nagyon mér-
sékelt jövedelemben részesült még igy is, egy 
oattálysorsjegyel vásárolt, melylyel hosszabb 
ideig játszott, inig végre a szerencse kedvezett 
noki és egy fóuyereinéiijhez  jutott. Ugy forgal-
mas utczán üzletet nyitott és törekvő munkás-
ságát eiker koronázta itt is. Üzleti) virágzott és 
ezeukiviil a polgártársak bizalmát éa tiszteletét 
is kivívta magának olyannyira, hogy as ipar-
kamarába ia a városhoz is beválasztották bi-
zottsági tagnak. .Látják tisztult uraitn — fejezte 
be az udvari aiállitó elbeszélését — ami vagyok 
és amivel birok, azt a szerencsés Tőrök bank-
háznak köszönhetem. Mert ennek szerencséje 
nélkül talán még ma ia csuk fiigg-íviazonyban 
levő alkalmazott volnék és nem egy őtiálló ke-
roskadó." 

— Kiss azerenozéje Nagy I A ni. kir. 
oszlálysorsjálék keddi befejező  húzásán a 600000 
koronás jutalmat és az 6000 koronás lőnyere 
m*nyt s 89621 számú 4,'4-ben eladott sors-
jeggyel isiuét a hírneves Kiss Károly és Társa 
bankháza Bpest-, VII., Erzsébel-körnt 19 sze-
renosés vevői nyerték, hol immár harmadszor 
nyerték izeg a 600000 kornuás jutalom-nye-
rt-intfuyl. 

füzetben  van egykét színes műmelléklet. A 
munka történeti szempontból nagybecsű, de 
nem száraz tudományos, hanem gyönyörköd-
tető, szórakoztató, érdekes olvasmány, mely 
mint könyv, diszmunkánsk beillik, különösen, 
ha a díszes bekötési táblákat tekintjük, me-
lyeket az előfizetők  ingyen kapnak. A manka 
beti fűzetekben  jelenik meg. melyekre egy 
negyedévi előfizetés  6 korona 20 fillér.  Az elő-
fizetők  a munkát, mint kedvezményt 24 koro-
náért kapják, de amikor a manka be lesz fe-
jezve, a bolti ára 48 korona lesz, tehát még 
egyszer olyan drága, mint előfizetés  utján. Az 
érdekes munkából mutatványszámot ingyen 
küld „A Világ Történelme" kiadóhivatala Boda-
pest. Aradi-ntcza 8. 

*,* HUSE. A középkor történetének min-
dig érdekes fejezete  lesz a cseh huszita moz-
galom. Érdekes ez az óriási lázadó, aki kegy-
ben állott a király, a királyné, a nagyközönség 

a prágai érsek előtt is, aki őt még a zsfnat 
prédikátorivá is kinevezte. És mégis egyszerre 
Wiclef  irataiba merült s midőn azokat leijesz-
teni kezdte, ugyanez az érsek kimondta reá az 
átkot. Húsz felebbezeit  a pápához, de hiába, 
mire kiközösítették. A nép azonban kiközösítet-
ték. A nép azonban kitartott Hnsz mellett s 
gyűlölete a pápaság ellen csak fokozódott,  ki-
vált mikor Angelo biboruok Prágára kimondta 
az egyházi iuterdíklumot. Húsz egy ideig cseh 
nemes urak váraiban tartózkodott, később meg-
jelent a konstanzi zsíuston, ahol hitvallását egy 
bizottság meghallgatta. Nyomban kihirdették az 
ítéletet s egy a városban felállított  máglyán 
Huszt még az napon elégették. Ebbe a közép-
kori drámába tehát bevilágít a középkori mág-
lyalénye is. Mint egy hitvalló, miut a nagy 
vértanuk, ő is zsoltárokat éuekelve és Krisz-
tust dicsőítve lépelt a máglyára. Egy nagy ta-
nulságot mutatott akkor ő is a világnak és a 
maga nemzetének : azt; hogyan lámádnak val-
lások s azt, hogy a szabad gondolkodás minden 
hatalommal diadalmasan szállhat szembe. Húsz 
élvlét és tanainak kifejlődését  és történetét a 
Nagy Képes Világtörténet most megjeleul VI. 
kötelében találjuk megírva a Középkor jeles 
tudósa, dr. Csuday Jmő állal. A 12 kötetes 
nagy munka szerkesztője Marczali Henrik, 
egyetemi tanár. Egy egy gazdagon illusztrált 
kötet ára diszes félbőrkölésben  16 korona; 
lüzetenként is kapható 60 fillérjével.  Megjelen 
minden héten egy tüzet. Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvény-
társaság Budapest, VIII., Ollői-nt 16. sz. s min-
den hazai könyvkereskedés utján, havi részlet-
fizetésre  is. 

,*. „Tolnai Világ Lapja ' czimü képes 
hetilap legutóbbi számában rendkívül érdekes 
cziksoroznt kezdődik. A legkiválóbb magyar 
színésznők fényképeit  mutatja be legjobb sze-
repeikben, s maguk a színésznők irják meg 
életrajzukat. .Tolnai Világ Lapja" húsvéti száma 
igazán dus tartalommal jelent meg, s bátrad 
mondhatjuk, bogy ezen magyar képes lap fel-
veszi a versenyt a hires és százezrekben meg-
jelenő német lapokkal szépség és ár tekinteté-
ben. A czikksorozatot Jászai Mari asszony a 
Nemzeti-színház iragikája kezdi meg „Életem 
története' czimü dolgozatával. 

IRODALOM,_MÜVÉSZET. 
\ * A f.  év január havában diszes, pom-

pás kiállítással, uj irodalmi munka indult meg. .A 
Világ Történelme" a nagy közönség számára. 
Az első lüzet oly parádés volt, hogy kíváncsian 
vártak vájjon beváltja-e a vállalat ígéretét és 
olyan lesz-e, mint amilyen az első lüzet volt. 
Ma 13 bét után elégedetlen láljuk, hogy a 
kiadóvállalat megfelel  a vállalt kötelezettségek 
nek és pompáB kiadásban, kitűnő munkál nyajt, 
meglepően csekély árért. A munka igazán rilka 
becsű, irányában feltűnést  kellő. Az előadása 
kOanyü, egyszerű, mégig szép, élvezetes éa igen 
érdekes. A szöveg tele szép, értékes képekkel, 
becses műemlékek fényképeivel,  művészi alko-
tásokkal, színes képekkel. Azonkívül minden 

Sz. 2264/1905. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. tszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakariás 
K. Lukács végreliajtatóuak Imre Lajos, Bíró 
Márton, Bíró Klek végrehajtást szenvedő elleni 
238 kor. tőkekövetelés és járulékai iránt' 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő, Csíkvacsárcsi község 
hiitárán fekvő,  a csíkvacsárcsi 1432. szjkben fog-
lalt Imre Lajos nevén álló A f  1. rsz. 1061. hrsz. 
szantóra 25 korona, 2. rsz. 1438. hrez. szántó-
ra 63 korona, 3. rsz. 8688. hrsz. szántóra 21 
korona, 4. rsz- 4173. hrsz szántóra 17 korona, 
5. rsz. 4373, 4371. hrez. szántóra 14 korona, 
7. rsz. 4043. hrsz. szántóra 23 korona, 8. rsz. 
2772:/& hrsz. szántóra 5 korona. 10. rsz. 4725/1. 
hrsz. kaszálóra 6 korona, 11. rsz. 4823/2. 
brsz. kaszálóra 11 korona, a csikvacsárcsii 
1568. sz. tjkvben foglalt  Biró Márton nevén 
álló A f  2. rsz. 715, 716. hrsz. szántóra 25 
korona, 3. rsz. 1715. hrsz. szántóra 25 korona, 
5. rsz. 3259. hrsz. szántóra 54 korona, 7. rsz. 
3366—3374. hraz. szántóra 389 korona, 10. 
rsz. 692. hraz. szántóra 30 korona, a csik-
vacsárcsii 1569. BZ. tjkvben foglalt  Bíró Már-
ton és neje Tamás Juliánná nevén álló A f 
1. tsz. t,824/l. hrsz. és 325/1.) hrsz. kertre és 



Május 8. C S Í K I L A P O K 18. szám. 
házhelyre 320 koronn, 5. rsz. 3006. hrsz. 
szántóra 8 korona, 6. raz. 3208. hrsz. szántóra 
20 korona, 7. rsz. 5226. hrsz. kaszálóra 16 
korona, a csikvacsárcsii 1368. sz. tjkvben 
foglalt,  Bíró Klek nevén álló A f  1 Borsz 
1119. hrsz. szántóra 39 korona, 2 rsz. 1886, 
2051. hrsz. szántóra 25 korona, 3. rsz. 3452. 
hrsz. szántóra l'J korona, 4. rsz. 3623/8. hraz. 
szántéra 10 korona, 5. rsz. 3623/12. hrsz. 
szántóra 39 korona, 6. rsz. 3900, 3901. hrsz. 
szántóra 16 korona, 7. rsz. 1098. hrsz. szántóra 
74 korona, 8 rsz. 1482. hrsz. szántóra 52 kor., 
9. rsz. 1880. hrsz. Bzántóra 15 korona, 10. 
rsz. 4240 hrsz. szántóra 12 korona, 11. rsz. 
2623/9. hrsz. szántóra 39 koronn, 12. rsz. 958. 
hrsz. szántóra 12 kor., a csikvacsárcsii 1371. 
sz. tjkvben foglalt  Biró Elek nevén álló A f 
2. rsz. 46, 48, 49, 50/1. hrsz. belsőségre és 
kertre 332 korona, a csikvacsárcsii 677. sz. 
tjkvben foglalt  legifj.  Biró Dénes, Biró Imre, 
Biró Klek nevén álló A + 1. rsz. 5044. hrsz 
kaszálóra 33 korona, a csikvacsárcsii 1854. 
sztjkvben foglalt  A f  4. rsz. 4652,4C53 1—a. 
hrsz. kaszálóra 48 korona, 5. rsz. 4709/2, 
4710/b. hrsz. kaszálóra 40 korona, G. rsz. 
5416—5419/3. hraz. kaszálóra 97 korona, 7. 
rsz. 4693, 4694/1—a. hrsz. a. kaszálóra 40 
korona kikiáltási árban és pedig az 1569,677, 
1854. sz. tjkvekben foglalt  ingatlanokra nézve 
az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a értelmében 
nem csak végrehajtást szenvedettek, hanem a 
társtulajdonosok nevén álló járandóságokra is 
és igy az ingatlanok egészére elrendelte és 
hogy a fennebb  megnevezett ingatlanok az 
1905. óvl májas hó 23. napján délelőtt 
0 órakor Csikvacsárcsi községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
áron tflól  is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak uz in-
gatlanok becsáránnk 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 188}. évi november hó 
1-én 3333- sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zeséról kiállított Bzabályszerii elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1905. évi márczius 
hó 10 napján. 

A csikszeredai kir. törvszék, mint telek-
könyvi hatóság. 

Gecző Béla a. k„ 
kir. urfki biró. 

Szám 9596—1905 tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csikszeredai kir. tőrvényszék, mint te-

lekkönyvi batóság közhírré leszi, bogy özv. 
Szopos Imréné szül. Merza Karolina végreliaj-
tatónak Sáska Jánosné szfll.  Szopos Vilma 
szeredai lakos végrehajtást szenvedő elírni 287 
kor. 85 flll.  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csikszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő, Csíkszereda város 
határán fekvő,  a csíkszeredai 911. sz. tjkvlun 
A f  4 rsz. 134'b—1 —1. hrsz. a. belsőségre 
3360 korona kikiáltási árban és pedig az 1881. 
évi LX. t.-cz. IS6 §a értelmében nem csak 
végrehajtást szenvedett, banem a Szopos Imréné 
szül. Merza Kornélia társinlajdonos nevén álló 
járandóságra is és igy az egész ingatlanra az 
árverést elrendelte és hoiry a fennebb  megjelölt 
ingatlan az 1805. évi jnnins hó 7-ik nap-
ján délelőtt 0 órakor ezen telekkönyvi 
hatóságnál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok beeaárának 10°/,-át készpénzben, vngy 
az 1881 : LX. t.-cz. 49. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított és az 1811. évi november 
bó 1-én 3333. az. a. kelt igazságögyministeri 
rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
oltott szabályszerű elismervényt átszolgállatni. 

Kell Csíkszeredán, 1905. évi márczins bó 
18-ik napján. 

A csikszeredai kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi batóság. 

Geoső Béla s. k., 
kir. törvényszéki biró. 

Tusnádfürdőn 
a „ C s o l n a k & z ó - t ó " , a szigeten levő 
kioszkkal, italmérési joggal, jégveremmel 

stb. egy, esetleg több évre 
folyó  évi májas hó 7-én délután 5 órakor 

árverés utján az igazgatósági irodában 
kiadatik. 

Szám : 1906. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a Csícsó község tulajdonát 
képező hargitai-fürdő  háront évi időtar-
tamra ez évi május hó 14-én d. u. 

2 órakor Csikcsicsó község hiva-
talos házánál nyilt árverésen bérbe 
fog  adatni. 

Kikiáltási ár 1000 korona. 
Árverezni szándékozók tartoznak a 

kikiáltási ár IO°/o át bánatpénz gyanánt 
az árverés megkezdése előtt az elöljáró-
ságnál letenni. 

A feltételek  a körjegyzői irodában 
a hivatalos órák alat betekinllietők. 

Caikcsicsón, 190f>.  évi május hó 1 
Tompos Károly Oyőrfl  Ferencz 

kjző. biró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csiklázárlalva község elöljárósága 

ezennel közhírré teszi, hogy a tulajdonát 
képező erdőbirlok „Nagy velem'- erdő-
részében földniivelésügyi  miniszter urnák 
19532 — 904. számit rendeletével megadott 
engedély alapján 6-5 k. holdon meg-
becsült mintegy 15J9 in3 gömbölyű Ittoz-
fenyő  0 2 részben jegenyelenyő liaszonfa, 
174 m* luez és jegenyefenyő  kéreg és 
44 m" lenyő tüzila 588:1 kor. 50 fă11. 
azaz ötezer nyolc/.szAz nyolczvanlii'irnni 
korona 50 fillér  kikiáltási árban Csik-
lázárlalva község házánál 1 9 0 5 . é v 
május hó 18-án délelőtt 9 órától 
megtartandó nyilvános árverésen, szó ós 
zártirásbelí ajánlatok mellett n legtöbbet 
Ígérőnek el log adatni. 

A kikiáltási ár 10"» a bánatpénz, 
képpen az árverezést vezető bizottsághoz 
leteendő. 

Az írásbeli zárlajánlatok szintén 10" « 
bánatpénzzel, vagy megfelelő  óvadékkópes 
értékpapírral látandók el és abban ki-
jelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
éa szerződési feltételeket  isineri és nzok-
nnk magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadlatnak  el, 
valamint nz erdőrósz fatömegc  becsértéken 
alól eladatni netn log. 

Az árverési feltételek  ós a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok Csiklázárlalva 
közsóg elöljáróságánál megtekinthetők. 

Csiklázáríalva, 1905. május Itó 1-ón. 
Lörincz János, Virág János, 

körjegyző. I—'! k. biró. 

ÓRIÁSI SZÖVETVASÁR 
nagyban éa kioalnyben! 

Csak taviiM'zi ÓH nyári divnliíjdonságok! 
Legjobb mmSaég ! Legolcsóbb árak! 
Kérje saját érdekében czégem nagy 

mintagyüjteményet I 
Ez a legszebb szövetek éa mosóáruk óriási 

választékát matatja be. 
Miiitupyiijleniéiiycmet inpycn és ln-rnieiitve 
killdüm, ha kéri tőlem és inrpji-gyzi. Iiopy ol-
csó vagy pedig línomulili Jriuru s/üvetekliöl 

úhnjt-e tniutákal '1 

Siessen tehát, hogy mintakérését 
idejekorán megkapjam 1 

W e i n e r M á t y á s 
nőt dlvatárubáaa 2 - 2 

BUDAPEST, Andrásiy-iit 3. az. 

287 — 1905. á.) szám. 

A R E K L Á M 
M i a t i M i - u ţ 

s ü 
Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 

minden gyári, kereskedelmi, ipari vállalat-
nak, üzletnek a lelke, ingója, az éltető 
eleme. — Hogyan, hol és mikor hirdethető 
a legsikeresebben, legjobban és legolcsób-
ban, meglndbaló az 

Altalános Tudósító 
hirdetési osztályánál 

tulajdonos LEOPOLD GYULA sierlesiló, 
BUDAPEST, VII., Erisébet-körut 54. az. 

abol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki-
ismeretességgel, pontossággal és olcsón 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes bndspesti, vidéki és külföldi  lapok-
ban és naptárakban. 0 - I 

/flv  /m nvit* ^ w 

Hirdetmény 
A közúti kir. felügyelő  urnák 1905 

évi április hó 19 én kelt 53. számit ren-
deletével a marosvásárhelyi—gyergyó-
szentmiklósi állami közút 93 — 95 kmt. 
szakaszán lévő 33., 34 , 35. szánni mű-
tárgyak helyreállítását 8450 korona 29 
fillér  és brasaói—csikszeredai—taploczai 
állami köztit 114 — 11G kmt. szakaszán 
levő 124., 125., 12tí és 127. szánni 
műtárgyak helyreállítását 5448 korona 
38 fillér  összeg erejéig engedélyezte. 

A fent  emiitett munkálatok kivite-
lének biztosítása czéljábiil az 1 9 0 5 . é v i 
május hó 29-ik napjának d. e. 10 
Órája a kir. állaniópitószeti hivatal he-
lyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a tentebbbi munkálatok végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kitűzött nap d . 6 . 9 Órá-
jáig a két munkáról klllön-kalOn a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltéte-
lekben előirt, az engedélyezett költség 
összeg 5* o-ának megfelelő  bánatpénz csa-
tolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó mtlszaki művelet éa részletes felté-
telek a nevezett m. kir. államépitészeti 
hivatalnak a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. 

Magyar kir. államépitészeti hivatal. 
Csíkszereda, 1905. évi április hó 26. 

Pap Domokos, hivatal főnök. 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, liogy saját telkemen Brassóban, (Vasut-
iilczti), a Iránváj elágazásánál, bel- és külföldi  már-
ványokból larngtatok és csiszoltatok síremléket és 

mindennemű butormárvány lapokat. 
Továbbá raktáron tartok : Gránit, 

Syenit, Labrador ós Andesyt kemóny 
közelii síremlékeket, amely kaphatók 10 ko-
ronától 2 0 0 0 koronáig. 

Mind első kózből H legolcsóbban be-
szerezhetők. — Uiíynökök mellőzésével kér-
ném egósz bizalommal hozzám fordulni, 
mert ez által uok megtakarítás érhető el. 

I'eljca tisztelettel: K l l g y -TozsGÍ kőfnrngómester,  Brassóban. 
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MÜHLE VILMOS M w M m&haiipaM a l e p b M 
08. és kir. udvari saállitó 

TKMKWVAKOiV 
Mag-, növény-, 
rózsa-, fák  stb. 
. . nagy tenyészet. . . 

Tcnvészlcrillet : 112 hold :I7 heklár. 

A I e p e » ! pmölcs-. disz-«sorfákat. 
A l e p M lenyöféiekt  es cserjéket. 

Képletekkel bőven ellátott leíró katalogusok ingven. 
rosttts/.iillitinányok magvakkal fi  kor. ifiül  bérmentve. 

Minden egyes szállítmányhoz r l füh le  tanácsadója a kert-
mivé lésben" , a legjobb kertészeti kézikönyv, i n t v é n 

mellékeltelik. 
10-12 

^ SZVOBOPA JÓZSEF 
KÖNYVNYOMDÁJA,^ , ^ ^ 

CSÍKSZEREDÁN. - k i a d ó h i v a t a l a 

Klvi'illalok minden a nyomdai szakmához tartozó munkákut u. ni.: 

névjegyek, cség- és eljegysési kártyák, meghívók 

és táncsrendek, körlevelek, ssámlák, visagalapok, 

gy á s a j e l e n t é s e k , BáraBámadások , h í r l a p o k , 

* * 4. * * folyóiratok  ós füsetek  * * * * * 

yyors ÓM poiirofi 
Továbbá ajánlom az uj miniszteri rendelet szerint dusnn felszerelt 

NYOMTATVÁNY RAKTÁROMAT 
községi és körjegyzők részére linóm pupiron nyomtatva. 

Posta- és kéBbesitó könyvek bekötve. 

* * * 

Kapható még jól berendezett — 1 

KÖNYV ÉS PAPIRKERESKEDESEMBEN 
kÖBÖnséges iró-, osomagoló-, rajapapir, fehér  és 
róasasain itató, kék másoló és mindenféle  srines 

* * $ * * * selyempapírok. * <* $ * « * 
l'gvszintcn kapható mindenféle  i roda i e s skösők s tb . 

Nagy választék levélpapírokból, névjegy kártyák-
ból, disses emlékkönyvekből és a l b u m o k b ó l . 

m 
Mindenféle  nyomdai munkák akadály 
nélkül gyorsan és pontosan késsülnek. 



Május 3. 

Haszor bérbe adás. 
Csikbánktalva községiben a Fiaák 

vizén kél járgányu tisztelő malom és 
kél járgányu fŰLresZ  m a l o m hozzátar-
tozó épületekkel lumzonln-rbe kiadó. Ér-
tekezhetni Keresztes Gyula csikké 
redai lakosnál. 2 — 2 

c s í k I ^ L A P O K 

* n U 
Sz. 568—905 ki. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága csikva-

iwárrsi községben megüresedett bábaál-
lásra pályázatot hirdet. Felhívatnak a 
pályázók, hogy az oklevéllel felszerelt 
pályázati kérésüket a rsikrákosi körjegy-
zőséghez folyó  évi május hó 16-éig 
ad|ák b<-. 

Javadalmazás áll : Vacsárcsi és ütt-
rörsfalva  pénztáraiból évi fit)  kor. kész 
pénz és minden szülés esetén 2 korona 
lugási dij. 

CsikvHosáresi, 190Ö. április '̂ G-án 

Mánya Antal, 
k-j^'V/ó. 

Fodor Gáspár, 
k.-l>i ró. 

fc 

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

föld-  és homoktalajon. 8- in 
A szhIh hazánkban iniixli'iiiUt in<-̂ ii.TOiu s nin-

csen oly Iniz. i inlywk (nla mellett u legcsekélyebb 
j;on«loza<snl felnevelhet"  nem volna. ezenkívül 
más épületeknek. kerteknek. ker»iés«knek stb. u 
le^iemekebb »1 !«•/«•. anélkül. li«»fry  legkevesebb be-
ivel is elfoglalna  nz ej:vul>re használható részek-
ből. KZ a lep háltul a tosubh GYÜMÖLCS, meri inimicii 
évben terein. 

Erre i./<»til»an nem minden s/.«il<»íaj iilkulinus 
(bár inimi kúszó természetű). mert nnpyohbrésze 
ha mcpiö is. termést nem hoz. ezért sokan ni'in 
érti k el «retlményt cdilifj  Hol lugasunk alkalmas 
fajokat  illtettek, azok bőven ellátják házukat az 
>ţ:vs7. szolóerés idején n legkitűnőbb inuskatály 
>s más etlt'S szőlőkkel. 

A fajuk  ismert etésére vonul kozó színes fény 
ivomutii katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 

kiibletik mei:. s»ki cziim'-t egv levelczó-lapou In* 
<lutj:i. Korfuja  szóltioltvúnyok is nié«í nagy meny-
nviségben kaphatók leszállítóit árakon, Korok esu* 
sídi ingviisztúsru r>0 1. és feljebb  o le só árbnn éj» 
Di-liivvare" sima, illteté-nhez és ebből borminta. 

Érmelléki elsó sgölooltványielep Mitm,  (Biliarniem.) 

O 

r 
© 
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TAKÓ KAROLY « S S 
Lásár Domokos-fóle  ij|>iilcil»rii (rótri gyógyszertár.) 

Ajánlja magát elegáns i's 
legújabb d i v a t szerint 
szaboti f é r f i r u h a  készi-
tésére, Ke-.ességet vállal 
kifogástalan  kiviteléért. 

Legnagyobb rak tá r 
O O valódi O O 
angol szövetekben. 

Pontos kiszolgálás! ** J u t á n y o s á r a k ! 

í W-iiPiÜ 

JL 
2L)£ 

® 
© 
© 
© 
© 
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Menjünk az u j és olcsó bótba ! 

Olcsó! Uj üzlet nyitás! Olcsó! 
Vhii szerencsém a n. é. közösség szives tudomására I107.11Í, Itoicy Csik-

szeredslian a Szultán Lázár ur házában a kóltid mellett, Kossuth utczábsa 
o«y a mai kornak iiieefele)»  Z Z ^ 

rőfös-,  divat- és vászonüzletet 
nyitok, miután csakis készpénzért vásárlók, vagyok bátor a n. é. kő?iiiif>éanek 
«•zen alkalom vételeket jutányos árakban b. rendelkezésükre bocsátani. — To-
vábbá kapható karion, szatén, delaiu nzérerövetek, azótes vásznak, CdipkeHzalliig, 
ine. gallér, nyukkendék és még mán lOU-féle  czikkek. 

: üzletnyitás április hóban lesz,: 
mely alkalomkor tőbb czikket bocsátok méhen leaxállitott árban a n. é. köxüii-
ség rendelkezésére. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását  kérve 
m:ira<lok liszfeleltel  : 

4 H LEICHTMAN SÁNDOR. 

Elvem : Kicsi haszon, nagy forgalom  ! 

Jóminőségtl papiron 

VIZSGALAPOK 
kaphatók « a » 

könyvkereskedésében 

Csíkszeredában 
(Apafy  Miliály-utcza.) 

Csodás és biztos hatású arctisztító és szépitő-
sitreL melyek link toinkliaii. kaiem at rá nlúoi köiktmcliséeiek öneidenek a 

11 KRIEGNER-fele 
Créme. 2  K 
Poudre 1 E 
SzappanIK 

Pár nap alatt eltávolít szeplöt, májfoltot,  mitesszert, stb. Biztos, 
hogy nem ártalmas, hanem fiatalítja,  szépiti az arczot. Kapható a 

..Korona"  fíyógyszertárban  Budapest, 

Akacia-
VIII., Kálvin-tér. (Barosa-u. sarok.) Postai aiétkűldéi naponta. 

Egy jó család-
ból való Hu, aki 

legalább két gim-

náziumot végzeit, 

n y o m d á s z 

tanulónak 
felvételik  a 

CSÍKI LAPOK 
kiadóhivataláliau. 

18. Bsám. 

A JELENKOR LEGJOBB 1H0FEDESI ANYAGA 
• i a • 

MAGYAR0RSZA6I KOZPONT: 

ETERNIT MÜVEK HAKCHEKlAJU 
B0DAPESTVI..ANDRÂS5Y-UT 33. 

Óriási szerencse Töröknél! 
az a^szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt/19 millió 
koronánál tübb nyereményt fizettünk  ki nagyrabecslllt vevőinknek; egye-
dül a/, utóbbi 6 hónapban a S l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és ped ig : 

3 6 0 2 , 0 0 0 ' k o r o n á s nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre, 
3 400,000 koronás legnagyobb főnyereményt  a 83451. sz. sorsjegyre, 
továbbá 100.000, 80.000, 70.000, 60.000, 26.000, 20.000, 
több 15.000, 10.000 koronás és ezeken kivUl még sok egyéb nagy nye-
reményt. — Ennélfogva  iajánljtik, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ 
legesélydusabb osztály sorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy 
szerencsesorsjegyet. 

A most kezdődő 16. A AAA sorsjegyre CC A A A pénznyeremény 
magyar osztálysorsjátékban l l v i V V v ismét t / U i v v v jut és összesen 

14 m i l l i ó 459.000 k o r o n a 
lintnlmas összeget sorsolnak ki. 

Mindenki keresse nevét! 
taelyst a. k. a a m atftalálhat). 

_ Mindenki U a é n l j s • 
azon a i á s m a l , na t f 

•> táSbgjalaak • a N s a áN. 4. 

..A 9—«• noa JAI 

] 
remeny eseueg .—» —' - — — — 

Továbbá 1 jutalom 6 0 0 . 0 0 0 , 1 nyer. 4 O O. OOO, 9 0 0 . 0 0 0 , 
2 á lOO.OOO, 1 k  OO.OOO, 2 â SO.OOO. 1 k TO.OOO, 2 h 
«O.OOO, 1 tt 5 0 OOO, 4 0 . 0 0 0 , 5 á 3 0 . 0 0 0 . 3 á 8 5 . 0 0 0 , 8 á 
SO.OOO, 8 > 1S.OOO, 36 it ÍO.OOO és még sok egyéb nyeremény. 

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai : 
l—.75 v. lor. 1.50, , eredeti s o r » frtL50  v. kor. 3 -

3 - „ „ 6 - , 6. 12. -
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes bekül-

dése ellenében kllldjük. — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket 
lenti credcli szerencsesorsjegyekre kél Iliik azonnal, de legkésőbb 

M t - F O L Y Ó É V I M Á J Ú M H Ó 1 5 - 1 « 
bizalommal hozzánk beküldeni, miulán ezen azerencseszáoiok gyorsan elfogynak. 

T Â D Â 1 T A r i i ş A ^ ^ 

I V A V B A i és M— Bnd'p*'t 
• V Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete, ^mm 

FöáruJánk ositálysorijáték-fliletel:  Központ: Teréz-kfirut  46 a. 1. fiók  : Váczi-
körút  4ă. II. Kók : Muzeum-körut  lí\a.  III . fiók:  Erzsébet-körut  54|a. 

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

Brassói Portland-Cement-Gyár B R A 8 B Ó B 4 I Í . 

Csikszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nyomatott Calksseredábaa, Ssvoboda Jósaaf  kfiajvuyaadálábaii.  1»06. 
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