
XVII, évfolyam. Csíkszereda, 1905. Május 17. 20. szám, 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 
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Nyílttéri cikkek 
soronkiul 40 fllt.-ért  közöllctuck. 

Egyea Up ára 20 fillér. 

Elófimtéfti  ár: fcgéa*  évre 8 kor. <Külföldre)  12 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen cxégck hirdetési dija előre fizetendő. 
Hirdetéal dijak a legolcsóbban »»roittatmk. 

A felirati  vita után. 
Immár befejezést  nyert a felirali  ja-

vaslat vitája is. A pártok szinte egy ér-
telműen tartózkodtak, hogy a vitát lioax-
osura nyújtsák s ezzel a válságot még 
snlyosnbbá tegyék. Minden jó magyar 
emberre ólomsulylysl kellene rá nehe-
zednie a nyomasztó légkörnek ; s bár a 
politikus urak. kik a politika boszorkány 
konyháján sütnek főznek,  nem is veszik 
olyan nagyon szivllkie a dolgot, mint mi 
naiv vidékiek szoktuk tenni, most az egy-
szer rajtuk is meglátszik, hogy kezdik 
megiokalni a dolgot, s törekednek kie-
gyenlíteni azokat az ellentéteket, melye-
ket az eddigi kormányok mai napig sze-
rencsésen áthidaltak : s a melyeknek ki-
kerülésével sikerült a nemzeti küzdelem 
számára u j és eredményekkel járó mun-
kateret szerezni. 

Hiszen a nemzet érzését könnyű ám 
nagyon mozgásba hozni, várakozását fel-
csigázni, szenvedélyeit felkorbácsolni,  de 
már sokkal nehezebb azokat ki is elégí-
teni. Lám, eddig mindig az volt a baj, 
hogy a többségi párt szolga, hogy Bécs 
előtt hajlong, s azért nem lehet megva-
lósítani a magyar nemzeti ideálokat. 
Szinte az ember azt hihette, hogy a sza-
badelvüpárt nagyon is lojális s a Deák Fe-
renci megalkotta kiegyezési mU keretein 
azért nem ukar tágítani, nehogy az ural-
kodó rokonszenvét elveszítse. 

Most azonban minden elfogulatlan 
euiber előtt világos lehet, hogy Magyar-
ország eddigi kormányainak politikája 
nein nyugodott ilyen kétes értékll haza 
fiságon,  hanem a viszonyok bölcs isme-
retén, egy messze jövőbe tekintő politi-
kának voltak as úttörői. 

Önként felvetődik  ugyanis a kérdés, 
hogy vájjon ha Magyarország minden-
kori kormányai a nemzeti élet fejlesz-
tése tekintetében csakugyan olyan hote-
len módon sálárkodlak volna, ha a nem-
zeti élet erő tartalékait gyarapítani nem 
törekedtek, lehetséges Volna-e egyáltalán 
a mostani feltörése  a nemzeti érzésnek a 
hadsereg nemzeti irányú fejlődése  és a 
gazdasági Önállóság iránt ? Vájjon a köz-
véleménynek az a tagadhatatlanul igen 
tnlnyomó része, mely ma a koalicziós 
pártoknak a liive, támogntná-e ezeket a 
pártokat törekvéseikben? Lehetséges lett 
volna-e az ellenzéki áramlatoknak oly 
nagy mérvU megszaporodása, ha a nem-
zeti élet szabad fejlődéséről,  a fsji  meg-
erősödésről és gazdasági erőgyűjtésről az 
eddigi kormányok ueui gondoskodtak 
volna ? 

A szabadelvllpártot ugy szerelték az 
ellenzékiek mindig oda állitani, mint tö-
rekvéseik, elveik érvényesülésének aka-
dályát ; s minél kevesebb sikert érlek el, 
annál nagyobb volt a lárma, a méltat-
lan támndás. 

Az ellenzék azonban must kellene, 
hogy igazán cselekedjék ; kezében van az 
ország sorsa, mert többség ; » mert hi-
székenységében nagyon csalódott, mert 
az óriási akadályokat legyőznie minded 
dig nem aikertllt, mi sem természetesebb, 
mint hogy bllnbakkot keres — a sza-
badelvtlpártban. 

Pedig csak a vak nem látja, hogy 
ez a párt a válság lelolyását egyáltalán 
nem irányozhatja. A szabadelvUpárt soha 
sem mondta azt, hogy a hadsereg nem-
zeti irányban ne fejlesztesaék,  sőt mindig 
kiemelte, hogy örömmel Qdvö/ölné ő fel-

ségének ide vonatkozó minden elhatáro-
zását, hanem csupán a konfliktusra  figyel-
meztette a nemzetet, mely e kérdés akuttá 
válást folytán  támadhat s a melyet ál-
lami áejlődésQnk egyéb feltételei  érvé-
nyesítése ellenében kikerülni óhajtott. 

Azt azonban mindig megkövetelte 
ez a párt, hogy az országban a teljes al-
kotmányosság megóvassék ; megkövetelte 
a múltban s megköveteli a jelenlegi vál-
ságos helyzetben is. A válság folyamán 
kétszer felemelte  férfias  szavát és sürge-
tŐleg lépett kOzbe ; a legutóbbi értekez-
lete ugy lehet, hogy többet jelent a vál-
ság megoldása felé,  mint ami eddig tör-
tént. Követelte, hogy n minisztérium 
hagyja el helyét. Tiszának tehát most 
as ezer mellett egy igen fontos  okkal 
tObb, nielylyel a királytól felmentését 
sürgetheti : ime saját pártja is kivánja 
távozását. S ezzel a cselekvés terére kell 
lépnie Bécsnek is, mert kormány nélkül 
as ország nem lehet el. Hogy a kész fel-
irati javaslat is hozzájárul a helyzet tisz-
tázásához, HZ kétségtelen s lehet, hogy 
el fog  végre mégis következni az az idő, 
mikor az uralkodó is megbarátkozik a 
koalicziós kormány eszméjével; ami ha 
sikerül, nem csekély érdeme lesz benne 
I szabadelv!! párt nak is. 

= Politikai hót. Kzl a ll -let a felirati 
javaslat vitájának folytatása  tohuiio ki. a egy-
utlsl es vuit a hétnek leafniitoBsbb  jeleiitós-'gü 
eseménye is. A vita aorán aráuylag nagy szám 
ban szerepeltek a nemzeliaéci kr-pviselék ; így 
s májas tt i ülés, u Pop Cs. l'tvaii oláh uemzuii-
aégi volt a szónok, ki löbbazör fajharezot  einlo 
gelve, Juszlli Gyula ulnük a ház általános 
helyeslése melleit igen erélyesen felszólalt  ez 
ellen. Ezen s gyűlésen még több felszólalás  vol: ; 
u. ni. Metzner lléla éa Kelemen Sainn független-

ségié, meg Dé«i Qéza szabsdelvüpártié. Neveze-
tosebb dolog volt gr. Károlyi Sándor felszólalása, 
kioek mult szombati beszédét a« ellenzék akként 
magyarázta, hogy sz önálló vámterület sem 
veszedelmes az országra, Káról) i 8áodor kije-
leutette, hogy igenis az önálló vámterület a 
legnagyobb mértékben veszedelmes s sít caupán 
a leggondosabb előkészületek után tartja létesit-
lietdnek. A vita az ellenzéki szónokok réitéról 
a f.  Iié 0 iki ülésben érte el legfényesebb  pont-
ját, mikor gr. Apponyi Albert aiólalt fel  él tar-
lón hatalmas beszédet. Qr. Apponyinak istenadta 
tehetsége most is lelkesedést kelteti ai egéas 
cllenséki oldalon. Bellidének a nemzetiségekről 
szóló része bár nem hosszas, de igen tartalmas 
és találó volt éB a hál mindeu oldalán helyes-
lésre talált egy némely kijelentése. Védsltneste 
a felirali  javaslatot a támadásuk ellen, kijelentve, 
hogy a javaslatba igen sok lényeges dolog nincs 
bele véve ; a mit a koalicio programjába fog 
veuni. Beszélt a vámterület kérdéséről, s szabad-
elvüpártot támadta a végül s koalicsio erősségét 
hirdette. Utána gr Tiaia István aiólslt fel,  a 
ámbár as ellenzék elkövette ast ss Ízléstelensé-
get, hogy gr. Andrássy Oyula kivételével, ki-
vonult a teremből, pártja osztatlan helyealéae 
közölt kijelentette, hogy a azabadelvüpárt férfin-
nan feutarts  elveit, s ss országnak lisassa less 
.'égre abból, ha nem leaz olyan ellenzék, mely 
folyton  uj éa uj közjogi harczokkal, teehniksi 
obsirukezíóvJl szítja s kedélyeket s vesztegeti 
az idót ahelyett, hogy komoly munkál végesne. 
A vila ezekkel a beasédekkel érdemleg befejezést 
nyert, ozutáu már s felszólalók  arrs törekedtek, 
hogy mondanivalójukat minél rövidebbre szsbják. 
A 10 iki üleaeu Heutz Károly néppárti, Suciu 
nemzetiségi, Kantinaoi (Jéza párloukivüli, Udvary 
Ferei.cz éa Kovacjovici István horvát képviselt, 
a H itiben pedig Hodzsa Miláu tót nemzutiségi 
éa Atliim András s azocziáliala beszéltek, kiknek 
beazédével a felirati  vitabezárult ée Batthány 
TivaJnr a javaalat olőadnja tartotta meg táró 
beazédél; mi után s hál javaslatot elfogadta. 
A 13 iki ülésen kisebb jcleutséaégtt ügyek elin-
lézéae után as elnök indítványára elhatározták, 
hogy a következd üléa május 22 én leas. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
At utolsó pillanatban. 
(.Németből fordította  : B k.) 

Apa, anya éa s kél kia gyermek egymás 
mellett ülve, mereven maguk elé bámullak. A 
kia leány és a fiacska  egy darab száraz kenye-
ret tartottak • kezükben, melyei kezdetben far-
ksa éhaéggel kesdették rágni, de a flucaka  csak-
hamar félre  lelte ast éa igy asólt: 

— Mama I . . . Bem isiik . . nagyon eróa 
éa nem tudom megenni. 

— Oh fiam  ; nem tudok egyebet adui. 
mert semmink alnes a íiázban. Várj csak ked-
vesem, vlaet hozok, a abba mártsd bele a kesjre 
redet éa attól egéasen puha leas. 

A kioaike elhussa • száját. K közbea a 
kis leány nagy szomorúan majd as apjára, majd 
as anyjára, majd pedig lestvél kéjére néi. Ö ia 
egy darabocska száraz, kemény kenyerei eszik, 
de csak ogy tess. mintha ennék, hogy szülőinek 
ne okosson még nagyobb fájdalmat. 

As anya ogy pohár visel hoz; a kicsike 
belemártja kenyerét és esni kesdi, de njból el-
vonjs szájacskájál; a kenyeret félreteasi  és ked-
ves kék szemei könnyekkel telnek meg. As anya 
síig tudja elfojtani  kitörni késs avhajtáaál. Int 
a férjének  ée eltávozik a savbábéi. 

A hálószobába mentek. Itt a halovány aaz-
asouy átöleli férje  ayakál és igy azól: 

— Oh Jénee, ae vesaüak véget azonnal 
•aaeli as állapéinak ? Éa már senimlképea sem 
ttdom tovább nézni. Egy óra múlva a végre 

hajló ia itt less ss embereivel és elviazi, arai 
kevéa vagyonunk még vau. 

— Ah Jenny I nem bihe'em. hogy inosl 
már mindennek vége . . . erós a bizalmam, hogy 
a uyomorból már elég volt. A tanácsos nagyon 
megígérte, hogy a müvemet nem sokára el fogj-» 
olvaani. 

— És három hónap óta még aem történt 
aemmi — feleli  ss saasony vigasztalanul. Tudod, 
as efféle  milyen aokáig ssvkott kéaui, ugy hogy 
akkor már régen, régen halottak vágytuk. 

— Jenny, kérlek, lisgyj fel  s kételkedés-
sel és reménytelenséggel. . . nem tudom elgon-
dolni, liogy még csak reményünk se legyen. 
Várjuk csak meg, mig jöu a levélhordó. 

— Jó hát János . az egy óra alatt itt 
leas, hogy a etotnesédnak elhossn as ujaágját . . . 
de ha eltávozott skkor 

As asszony egy láakát von elő, kinyitja 
éa olyan valamit veas ki belóle, melynek egyik 
vége ugy néz ki, mist s nyíl hegye. 

— Oh ledd el, szólóit a férfi,  borzasstó 
csak a gondolata ia annak, hogy egy ilyen esz-
kös van a hásnál. Bátyád is feledhetett  volna 
itt más brazíliai emléket. 

— llem, Jánoa, erre szükségünk van. Va-
lami vigaszunknak kell lenni. Gondolj arra . . • 
csak a bért kell felhorssolnl  vele te végünk 
van rövid idf  alatt. 

— És . . . te sst akarod, hogy ugy legyen ? 
— Igea. Gondolj esek atra, hogy mielill 

állnak gyermekeink. Nem lehel Jáaos ss ugy. 
Jobb, hs most mindennek elejét vesasOk . . . ha-
tározd el magad. Egy fél  óra alatt meg kell tör-

ténnie, mihelyt a levélhord • a szomszédnál 
csöngetett. 

Ezzel s gyi-ruiokekhez viaazalértek. Tér-
dükre vélték őket, kedveskedtek nekik; arczu 
kai esiregatlák ; e közbeu pedig foguk  majdnem 
ösKZekocsogott. As idó lelt, do a levélhordó még 
nem voll sehol. Már fél  nyolcs as óra, azon idd, 
mikor a levélhordó a szomszédnál csengetni szo-
kott. Jenny zsebébe nyúlt és meggyőződött, hogy 
s gyilkos fegyver  még s helyén van. 

— Nemsokára háromnegyed. 
— Mi van n levélhordóval I kérdi Jenoy — 

egynegyed óra alall ilt vannak as emberek és 
elhordják s bútorokat. . . Azt én nem akarom 
inegéruí . . . nem szabad, hogy azt a gyermekek 
lássák . . . 

— Várjunk addig, amint megbeszéltük — 
kéri Jánoa éa srozs igen halovány leas. 

Hallga . . . . lépések ssja a lépcsőn . . . 
Jeuny a fegyver  ntáa nyul, de Jáuoa meg-

fogja  s ksrját. 
— Ne még . . . az nem ss öreg Koeli ne 

hés lépése . . . ss . . . 
Kopogtatnak. János ajtót nyit. Visszatán-

torodik. Egy törpe, kövér, csinosan öltösött ur 
áll elélte. 

— Ah . . . igen liastelt uram . . . nézzünk 
oda . . . saját maga nyit sjtét,. . . nem skarom 
sokáig feltartóststui... 

— De kérem igssgsté ur . . . nem aksr 
benneb jönni? 

— Csak egy pillsnstrs igen tlsstelt ursm. . , 
nincs sok Idóm; essk aat akarom mondsnl, hogy 

uiüvét elfogadtuk  éa a legköselebbi évadban . . . 
talán három hónap múlva elé fogjuk  adni. 

Öröm kiáltáa hagyja el as ajkait. 
Lehelaégea as? Hát mégis, mégis? Térdei 

niegreBikelnek éa idegesen ssnkitja föl  a szom-
széd szoba ajtaját. 

— Jenny Jenny I éa lihegi lélegzettel 
beszéli el, hogy ml történt. As asasony asonbsa 
egykedvüleg néz reá és halk hangon igy asél: 

— Jövó játék évad kezdetén . . . igen ? Ée 
as emberek, akik már öt peres mulvs ilt 
lesznek 

János ismét elsápad, egy székre rogyik ée 
arczát kezeibe rejti. 

— Oh Istenem, Istenem . . . hol vsa hát 
a mentaég? 

A színigazgató csodálkozva nési mindkettő-
jüket. 

— Mi ss; miféle  emberek ? 
A végrehajt! emberei, kik elhordják a bú-

torainkat, mert nem tudtunk fisetni. 
— M l . . . i . . . ? Hogysn lehetséges ss ? 
— Igen, igazgató ur. Hányasor nem iitam 

önnek, hogy olvssas el a darabomat, mert nagy 
nyomorban élek . . . 

— Már három napja, hogy essk aaáras 
kenyérrel élünk — szól fátyoloséit  hangon as 
asszony. 

— Bárom . . . három napja . . . lehetetlen. 
A lépesóköu ismét lépések saja halalaaik. 
János kisyitjs as sjtét, a hát a végrehajtó 

jé az embereivel. 
— Engedjen meg ursm, hegy kellemet!sa-
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Törvényhatósági közgyűlés. 
A törvényhatósági bilpottság folyó  hó 26-éo 

délelőtt 9 órakor, a vármegyeház tanácskozási 
termében tartja meg rendes közgyűlését, melyre 
a meghívók már szélküldettek. 

A közgyűlés tárgysorozata a következő : 
1. M. kir. Belügyminiszter nr leirata Mikó 

Bálint főispán  ornak Haját kérelmére, állásától 
tArtént Mmenléae tárgyában > azzal kapcsola-
toaan a föjegyzí  iadilváuya. 

2. Alispáni féléves  jelenté*. 
3. Belügyminiszter arnak Csikszentmihály 

kisközségnek nagyközséggé alakslása, korcs 
mákról azélé vármegyei azabályreadelet médo-
sitáss, a magyar Nsmizinatilsi tárau'atnak tvgjai 
aorába való belépés, balánbányai telepen réz 
müvek igazgatósága állal eszközölt építkezé-
sekre vonatkozó nyilatkozattétel, a községi 
(kór) jegyzőségi és anyakönyvi szervezeti egy-
eég Mzijtsilása a azzal kapcsolatos aj jegyző-
ségek rendszeresítése és a hatésági szállítások 
és munkákról kötendő szeizódésekre vonatkozó 
leirnlai. 

4. Földmivelésűgyi m. kir. miniszter ar-
nak a gyitnesi községek teendőinek ellátása, 
és n Szentpéter lóm. katb. egyházmegyét al-
kotó községek, mint erdőbirtokosok részére en-
gedélyezett rendkívüli fahasználatiul  szóló le-
iratai. 

5. Kereskedelemügyi m. kii. miniszter út-
nak a Uyergyőszentiniklósló) a Pongrácz he-
gyen át Békásba vezető útnak a törvényható-
sági ntak hálózsliba leendő (elvétele tárgyá-
ban kelt leirata. 

6. Vallás- és közoktatásügyi m. kii-, mi-
niszter ornak a csiksomlyói iúm. katli. lő-
gynnasinm elhelyezése kérdésében kell Hrsla, 
s azzal kapcsolatosan a kiküldőitek előter-
jesztése. 

7. Közig, bizottságnak mull év második 
feléről  szerkeszteti jelentése ; továbbá a hely-
beli közkórház vagyona és pénzk i/e|és-?ről 
szóló előterjesztése. 

8. Közig. erd. bizottságnak az erdők tnult 
évi állopotára vonatkozó éves jelentése. 

9. Vármegyei gazd. egyesület elöterjesz-
tése a vándoitsniló és faiskola  felügyelni  ál-
lás betöltése tárgyában. 

10. H. kir. péuzfigyigazgatóság  előtér* 
jesztése nz sdókivetö és felszólimlási  bizottsá-
gokba behívandó tagok és bányaazakérlök vá-
lasztása tárgyában. 

11. Alispin jelentései : községi közdűlő 
ntak mait évi állapotáról; Kóródi Kinii já'. Ír-
nok fegyelmi  ügyéről ; fürdöni/tosok  kijelölésé-
töl; szenlmibályi „B<n<l* aetü erdöiész («ter-
mékeinek eladásáról és a községi helynevek 
megállapítását él. 

12. Vármegyei dijnokoknak fizetési  osz-
tályba való sorozása iránii kérése. 

13. Öív. Kiss Dénesné febbbezése  akor-

ségot kell szereizek . . . de nem lehelne vulami 
módon . . . 

— Nem, semmiképen sein tessék ben-
nebb jönni. 

Amint a végrehajtó belépeti, a? igazgató 
kérdőleg lekint Jánoara. 

— Ezek azun emberek, ikik . . . 
— Igen, esők akarják elvinni a biitorukst. 
— Megengedi ugy-e — Fordul a végrehaj-

tóhoz hogy barátomén ezt a csekélységet 
kifizessem.  Menuyivel tartozunk? 

— lláromsxázharininc/liél koronn negyven 
fillérrel. 

Klóveszi a tárczájál és az össieget kifizeti. 
A végrehajtó megköszöni és eltávo/ik. Az 

igBjgató elóliur még kél bankót a tárczájából éa 
igy szol: 

— Ezt a legközelebbi leszámolásig töl-
cnünképen sdooi. 

Miatán ó is eltávozott, a ssemszédnál meg 
asólalt a caengetyü. A levélhordó jött. 

-- Nem érkezeit valami nekiink ? 
Ez áronban egy idegen fiatal  ember, aki 

nem iameri ée megkérded Jánostál a nevét. 
— Nem, semmi sem. 

— És miért nem jött as öreg Koch maga ' 
Mert amint útjára indult, három lépcső 

fokon  legurult éa a lábasiára eltörött. 
János a siobába rohan. 
— Jenny as Isten nagy büntól órzöll 

meg minket. . . dobd el a nyílhegyet, nehogy 
még valamikor kiaérietbe eeaiink. 

é 

éa községi jegyzői nyagdijválasztmány határo 
zata ellen. 

lé. Hegyei alapok számadásainak viza-
gálatára kiküldött bizottság, a) Ruházati, b) 
a lébeszerzési, c) a székelykivándorlási, d) az 
iparalap, e) a megyei tisztviselő, kezelő és 
szolgaszemélyzet srgélypéuzéről és végül t) s 
havasi javak 1904. évi számadásaira vonatkozó 
jelentései. 

lö. A megyei t. lőűgyésznek s lóbeizer 
zési slap adósai és kamalbátrélékossi ellen 
tett intézkedései eredményéről szóló jelentésre 
hozott igazgatótanácsi határozat. 

16. Vármegyei magánjavak igazgatójának 
as 1901. évről szélé jelentése. 

17. Hegyei magánjavak igazgató taná-
csának határozatai -. András Károly helybeli 
leányiskolái szolga segélyezése; tíyörgy Ala 
jos tölgyesi erdőör lótarlási átalányának enge 
délyezése; Dr. Filep Sándor polg. leányiskolái 
kezeié orvos tiszteletdijának megállapítja ; 
gyergyésalamási Pláton Hiklés kamatbátráléka. 
nakleirái-a ; szentlélek! Kőszegi Ferenc: kamat-
tartozásának leirss i ; Lacz Ignácz-léle ingat-
lanok vételárának átszámolás.) és a vigadó 
épület végrehajtása tárgyiban. 

18. A megyei magánjavak igazgatósága 
elvi erjeszti Boér Tódor és társainak a tikosi 
erdős-legeiőnek örökáron való eladása tárgyá-
ban beadott kéréséi. 

19. A vát megyei háztartási, törvényható-
sági nlalap erdüörzési, betegápulási, ko/ponti, 
szegény, bábaképző, tartalék, ebadő, jegyzői 
uyugdij, bilói leliliási, állategészségügyi, tiszt-
viselői nyugdijslspok 1904. évről szerkesztett 
számadásai. 

20. Megyei gyámpénztár 1904. évi szám-
adása. 

91. Dyergyói közkórház 1904. évi zár-
szátnadása és 1906. évi költségelőirányzata. 

Helybeli közkórház 1904. évi szám-
adásit, 190l>. évi költségelőirányzata, vízveze-
ték beállilása és a tendelő orvos, s gondnok 
fizetésének  rendezése s fizetési  osztályokba valé 
sorozása. 

23. A gyergyószeDtiniklósi és tölgyesi já> 
rásbau két ideiglenes dijnok engedélyezése. 

24. Társ törvényhatóságok levelezései. 
25. Gyergyószeutmiklósi járási Inszolga-

birói s entlek lielöltése által esetleg megüre-
sedő más állásuknak választás utjáui betttl 
lése. 

HÜ. Társulatok és magánosok kérvényei, 
közgyűlésig beérkező indítványok és más ha-
lasztást nem tiirö ügyek. 

Városi képviselőtestületi köz-
gyűlés. 

Csíkszereda város képviselőtestületa folyó 
hó 11-én tartotta tavaszi ívndes közgyűlését. 

A közgyűlésnek már külsőségei következ-
tetést eugedlek a gyűlés fontosságára.  A tagok 
szép számban j-lentek meg. 

Legelső táigy volt Dr. U|falusi  Jenő pol-
gármesternek évi jelentése s város közigazga-
tási állapotáról. A uagy gonddal, hazafUs  hév-
vel összeállított jelentési a lagok általános 
figyelemmel  kallgaliák ; s különösen annak be-
vezető részét löbbször kiiülő lelkesedéssel ho-
norálták. Mellézzük ez alkalommal a jeleutés 
bővebb ismertetését terünk s/.ük volta miatt, 
de arra még vissza lógnak lérni. Ilt csak szl 
jegyezzük fel,  hogy Hajnóii Ignác/, képviselő-
testületi tag iüdilványára a közgyűlés határo-
znlilag kimondotta, hogy a jelentés általános 
részét szószerint jegyzőkönyvben kívánja meg 
örökíteni ; egyben Csedö István indítványára 
elhatározta, hogy a koalicziós ellenzéket fel-
iraiilag üdvözli és támogatásáról biztosítja. 

Következő lá gy a város közpénztári és 
különböző alapjánsk 1904. évi számadásait a 
számvizsgáló bizottság jelentése alapján észre-
vétel nélkül elfogadta  s a számadóknak a (el 
mentvényt megadja; — agy szintén elfogadja 
a városnak 1903. évi gyáuipénztári szám 
adásait a beadott miniszteri rendelet értelmé-
ben eszközölt kiigazítással. 

á helybeli állami iskolán eszközlendő ja-
vítások köllségeiuek fedezésére  vall • és köz-
oktatásügyi az 1906. évi vall.- és kö/oktatáe 
ügyi miniszteri tárcza terhére kilátásba helye-
zett 1000 korosát a képviselőtestület oly for-
más előlegezi, hogy a szükséges és költségve-
tésileg már megállapított javitásokat, melyek a 
kilátásba helyezett 1000 korooát jéval megha-
ladják, még a nyár folyamán  eszközöltetni 
fogja,  azonban s vállalkozóval olyan szerződést 
köt és ntasitja a tsnácsol, hogy ezt az 1000 

koronát s vállalkozónak essk akkor fizeti  ki, 
üa ezt a minsztertől megkapja. 

A msgysr jelzálog bank ajánlatát, mely-
ben 400.000 korona kölcsAnt hajlandó nyúj-
tani a városnak 50 éves amorli/áczióra 4.85'/o 
kamatláb mellett, a képviselőtestület oly for-
mán veszi tudomásai, hogy mivel eire a köl-
csönre a városnak s vármegyénél fennálló 
20 000 koronás adóssága törlesztése és a léte 
sileudő aj belpiacaiét' érdekében szükség van, 
a részletes módozatuknak kidolgozása és a 
kölcsön felvételére  szükséges szerződésnek el-
készítésére bizottságot küld ki, melybe a pol-
gármester elnöklete alatt, Oál Jó/sel-t, Haj-
néd Ignáczut, Dr. Szántó Samui megválaszt ja ; 
egyben felkéri  a bizottságot, hogy ezen kölcsüu 
(elvételére a hova fordítására  irányuló javasla-
tát ' az ellugadandó szeiződés tervezetével 
együtt oly időben adja b« a városi tanácshoz, 
hogy az ezt jelen alkalommal folyó  év jnlias 
11 napjára összehívandó közgyűlésre halárusat 
hozatal végett beterjeszthesse. 

Kiskorn Jeger Uyulál, illetve édes anyját 
Öiv. Kiiltz Lőrincinél nem, ellenben Leicbl 
János kolozsvári államvasút főmérnököt  és 
kiskorn János nevű fiát  Csíkszereda város il-
letőségűnek ejirmeri. 

A városi kusvágási szabályrendelet 17. 
g-át a beadott miniszteri rendelet értelmében 
kiigazítja, úgyszintén a városi „fogadó,  ven-
déglő" stb., valamint a korcsmák és sörházak-
ról szóló Városi szabályrendeletet is a minisz-
teri reniielelek értelmében módosítja. 

A polgármester által elkészített városi 
tisztviselői nyugdíj alapszabály tervezetet el-
vileg a gyűlés ellogadja, egyben azonban, mig 
azt részletest n tárgyalhatná, Gözsy Árpád és 
Dr. Szántó Sama képviselőtestületi tagokat 
felkéri,  hogy ezen szabályrendelet tervezetet 
vizsgálják keresztül és a megállapított szövege-
zés sokszorosítva a képviselőtestületi tagok 
közölt a tanács alján oszlassék ki ; javaslatu-
kat pedig a legközelebbi képviselőtestületi gyű-
lésen tegyék meg. 

A járda czéljaira átengedni kért tem-
plom kerítés ügyében a helybeli plébánia Ili 
vatal közvetítésével a tanácshoz áttett püspöki 
leiratban foglalt  feltételüket  a képviselőtestü-
let elfogadja  a 3-ik ponl kivételével, mely a 
plébániai laknak a város állal való kibővítését 
ezélozza, az/al az indokolással, hogy az a vá-
ros auyagi erejét felülmúlja  ; egyben azonban 
utasítja a városi tanácsot, hogy a mennyiben 
ezt a kibővítést a képviselőtestület is szüksé-
gesnek látja, mtézzen kérési a római katb. 
statushoz, hogy a kibővítést az erre szolgáié 
alapból nyújtandó segélylyel tegye lehetővé. 

Az ois/ágos magyar szövetség állal Buda-
pesten felállítandó  székely diák otthonnak 50 
korona segélyt szavuzoll meg. 

Tamás Mária helybeli óvónő fizetését  600 
koronáiéi 800 korinára emeli (el a jövü évi 
költségvetés terhére. 

Kovács Jáoos rendőrkapitány b. és városi 
főjegyző  kérését, s melyben a jegyzői teendők 
alél bizonytalan ideig valé felnieulését  kéri, 
elutasítja, ngysxiulén a két linví szabadság 
iránt való kérésével is, s egybeu lell.ivja ne-
vezettet, hogy mintán jegyzői teendőt folyó  évi 
márczius l-lül amagy sem teljesii, f.  hó május 
lj-lől ezen jegyzői leeudöket teljesítse, vagy 
pedig egyik vagy másik állásáról mond-
jon le. 

Farkas Lázár kérését, melyben a város-
sal a helypénz tárgyában kötött szerződés 
lelbonlását kéri abból az okból, mivel a vár-
megye alispánja helypénz szedés jogának gya-
korlásában megakadályozta, a képviselőtestület 
elutasítja azzal az indokolással, hogy mintán a 
vá-os a IHypénz szedési jogot felsőbb  hatósá-
gilag megerősíted szabályzat alapján adta ha-
szonbérbe, ennél fogva  annak felsőbb  hatósági-
Isg történt s a bérlőiétől eltérő insgyarázstá 
ért felelősséggel  nem tartozik. 

A csiksomlyói gymnasiun) áthelyezése 
tárgyában létrejött szer/ődésuek s kiküldött 
bizottság által történt megkötéséi a közgyűlés 
örömmel tndomásal veszi. 

TöhV., kisebb jelentőségű ügyben hozott 
határozat utáo Hajoód Ignácz és társai által 
s belpiacztér létesítése tárgyában f.  évi már-
czias 28-án hozott képviselőtestületi határozat-
nak egy pót határozat által leendő kiegészítése 
iránt besdott indítványát elfogadja  s kimondja, 
bogy a Harmath Leé-féle  telektől egészen a 
köbidig fekvő  telkeket is piscztérül kijelöli s 
annak lehetőleg békés nton, a mennyiben pe 
dig ez nem sikerülne, kissjálilás alján leendő 
megszerzését szükségesnek találja és ennek a 

tárgyában az alakiságok megóvása végett 1905. 
jalins 11-én tartanáé gyűlésen fog  végleg ha-
tározni. 

Bejelentések során a polgármester je-
lenti, bogy a további képviselőtestületi határo-
zat folytán  Miké Bálint nyűg. főispánja  v. b. 
t. tanácsossá történt kitüntetése alkalmával a 
küldöttség élén a város érzelmeit tolmácsolta ; 
mire őnsgyméltósága a város közönségének a 
figyelméért  köszönetet mondva, további őszinte 
jó indulatáról biztosította. 

Végül elnöklő polgármester bejelenti bogy 
etdélyi püspök nr Őméltósága jnnins hó 12-én 
hivatalosan Csíkszereda várésáha jön s indít-
ványára a képviselőtestület elhatározta, bogy 
az «grbáznagyot jövetele alkalmával ünnepé-
lyesen fotradja,  a várost feldiszitteti  és as elő-
készületek megtételére 12 tagu rendező bizott-
ságot választót l. 

Esküdtek szolgálati lajstroma. 
A csíkszeredai kir. törvényszék 1006. évi 

iájua hé 10-ik napján Jerzsák János kir. tszéki 
híré elnöklete alatt Fekete Izidor és Knrcz 
Antal kir. tszéki birák, valamint Borsai Hér 
kir. tszéki jegyző közreműködésével nyilvános 
ülést tartott, melyen a vádhatóságot J-nei 
László kir. ügyész képviselte, a marosvásár-
helyi ügyvédi ksmara képviseletében pedig Dr. 
Fejér Antal ügyvéd jelent meg. 

Az 1905. évi jttnius hó 6 ik napján kez-
dődő esküdtszéki második ülésszak tartalmára 
kisorsoltallak mint 

a) Rendes esküdtek: 
I. Markaly Sándor birtokos Kászonaltiz. 

2. Nagy Imre közgyám Uyészárhegy. 3. Oál 
Miklós birtokos Gyóditré. 4. Biré József  föl 
dész Csicsó. 6. Domokos István kereskedő Szép-
víz. 6. Sárosi Károly birtokos Gyimesblkk. 7. 
Zöld József  birtokos Hadéfalva.  8. Oláh Ger-
gely birtokos Szárhegy. 9. Potoezky Alajos 
kereskedő Szépviz. 10. Zsigmond István birto-
kos Dáufalva.  11. Portik Lajos Csomafalva.  12. 
Zakariás L. Antal kereskedő Szépviz. 13. Szé-
kely János nyűg. tauiló Szárhegy. 14. Dobri-
lián István birtokos Oyergyóajfals.  15. Dr. 
Szenlpéleri Kristóf  ügyvéd Gyószenlmiklós. 16. 
Férika András adószedő Tekerőpalak. 17. 
Egyed András földész  U|faln.  18. Fejér Jakab 
kereskedő SzépViz. 19. Nagy Imre takarékpénz-
tári elnök Csíkszereda. 20 Sándor István bir-
tokos S/.eotimre. 21. Székely Miklós keieskedő 
Madéfalva  22. Dr. S/áutó Samu ügyvéd Csík-
szereda. 23. Jakil'fiy  B. Miklós kereskedő Al-
fáin.  24. I'etres Ignácz birtokos Szentmihály. 
-26. Orosz András birtokos Ditró. 26. Zakariás 
Uerő birtokos Szépviz. 27. Szabó Géza kir. 
tanfelügyelő  Csíkszereda. 28. Dr. Imecs János 
ügyvédjelölt Csíkszereda. 29. Szász János bir-
tokos Csikszentlélek. 30. Ágoston Ágoston ke-
reskedő Gyécaomafalva. 

b) Helyettes esküdlek : 
I. Nagy Lajos birtokos Zsögöd. 2. Vizi 

Jézsef  birtokos Tsplocza. 3. Mátrai Ignácz órás 
és ékszerész Ctikszereds. 4. Laczina Károly 
ezukrász Csíkszereda. 5. Ifjabb  Hajnód János 
lakatos. 6. Orbán József  birtokos Csíkszereda. 
7. Miklós Antal mészáros Csicsó. 8. id. Rancs 
Ignácz birtokos. 9. Micbna Rezső kereskedő 
Csíkszereda. 10. Oecző János Csobolfalva. 

Az esküdlszéki szolgálat alóli mentességet 
igénybe vették. 

1. Dobreán Ágostou birtokos Tölgyes. 2. 
Szlávik Ferencz főgimn.  tanár Caikvárdoltalva. 
3. Dr. Tanber József  ügyvéd Csíkszereda ren-
des és 4. Potoczki Pál kereskedő Csíkszereda 
helyi-lles esküdt. 

Kfidi:  Borami Már. 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratai, 

Budapost, májuB 16. d. u. 2 óra &0 perez. 
Csíkszereda, május IU. d. u. S óra 90 perez. 

A szövetkezett ellenzék érte-
kezlete. 

A szövetkezett elbnzék vezérlő bi-
zottsága d. e. 10 órától d. u ' / . két 
óráig Kossuth Ferencz elnökletével érte-
kezletet tartott, a melyről a hivatalos 
közlés csak annyit mond. bogy a vezérlő 
bizottság a képviselőház jövőheti munka-
rendjét megállapította. Saját tudósitóak 
értesülése szerint a mai értekezlet főkép 
csak a gazdasági kérdésekkel foglalkozott 
és abban állapodott meg, hogy Ausztríá-
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val Blemben az országgyűlésen i* meg 
fogják  vitatoi a gazdasági kérdéseket és 
kezdeményeim fogják  a vámtarifa  tár-
gyalását. 

A képviselőház munkarendje. 
A jövő héten a képviselőház men-

telmi ügyeket éa a peticziókat fogja  tár-
gyalni. 

Kószahir. 
A vezérlő bizottság illése közben 

hir jött arról, hogy báró Bánffy  Dezső 
Bécsbe utazott, a mi nagy meglepetést 
keltett. Telefoni  kérdezésükre azt vála-
szolták br. Bánffy  lakásáról, hogy Uánffy 
nem Bécsbe, hanem Miskolczra utazott. 

Besiczal katasztrófa. 
Resiczáról jelentik, hogy a minapi 

bányakatasztrófa  áldozatai kUzlll eddig 
9 holttestet megtaláltak ; ezeket' ma d. e. 
nagy részvéttel eltemették. Hátramara-
dottaik javára gyUjtést rendeznek. Még 
13 holttest hiányzik. 

Orosz-japán háború. 
Hosikongi távirat szerint Gnprok 

magasságában éjjel 12 hadihajót láttak 
eloltott lámpákkal. A hajók útiránya 
ismeretlen. 

K O L Ö N_F É L É K. 
— Uj anyakönyvvezető, A m. kir. 

belügyminlazter Szenlpáli Sándor aegédjepyzót a 
gyergyóvárhegyi anyakönyvi kerületbe anyakönyv 
vesetó helyettessé neveste ki a egyúttal megbiita 
a házassági anyakönyvvezelésével a s házasság 
kötésnél való kösremüködéaael ia. 

— Bendjelvlselésl engedély, ö csá-
szári és apostoli királyi felsége  megengedte, 
hogy Soó Gáspár székelyndvarbelyi róni. katli. 
főgimnáziumi  igazgató a pápai .Pru Kcflesi» 
et Poatifiee*  diszkeresztet i-lfogadliaaaa  éa vi-
selhesse. 

— Baküvő. Simó Endre baeaai máv. ál-
lomás fónök,  Simó Ignácz csíkszeredai polgár-
Uránok fia,  folyó  bó 7-én tsrlotta esküvőjét 
Péterfly  Boriak a úrhölgy gyei Nagyajtán. 

— Halálozások. Az erdélyi róm kalb 
egyházmegye papjai Borából a lérfl  kútnak 
agyszólva kezdetén egy derék tagot éa ko-
molyképzetlségü hivatásos tan férfiút  ragadott 
ki a halál. Nagykászoni Hádnly Simon nein 
rég esiksomlyói, ntóbb székelyoilvarbelyi róm. 
kalh. fögyimuasiumi  tanár, mait csütörtökön 
megszűnt élni. Temetése nagy részvét mellett 
e hó 13-án tOrtént, melyen a csikaomlyói fő-
gymnasiom Fazekss Gáspár egyházi és Mayer 
Ferenez világi tanárokkal képviseltette magái. 
— Caikesobotlalvi Csiszér Pál egyházmegyei 
főgondnok  és községi biró, nejét született Már-
ton Juliánnál vesztette el bosazas betegeske-
dés alán maft  pénteken 61 éves korában, ki a 
hűséges bilvestárs és gondos, Uksrékoa házi 
asszonyoknak egyik minta képe volt a a kit 
Csiszér Imre vármegyei sljegyzö, mint feledhet-
len édes anyát gyászol. Hűlt tetemeit kéllőii 
délelölt helyezték OrOk nyugalomra Csobot éa 
Várdolfslva  kSzségek lakóaságának általános 
részvéte mellett. — Bálint János vármegyei 
lovaahajda, ki gyakori betegeskedése folytán 
mait hónapban mondott le állásáról s nyűg 
díjazása elintézés alatt állott, hétfőn  reggel 
szivszélbűdésben hirtelen elhalt, hagyván maga 
atán özvegyét és bárom kiskorn árvát. A halál 
annál megdöbbentőbb hatással volt eaaládjára, 
mert vaaárnap még erdei mnlatságon vett részt, 
halálát pár perczel megelőzőleg még teheneket 
vasaltatott. 

— Tanalók Urándalása. A eaiksom-
lyói főgimnázium  tannló ifjúsága  részére a ta 
•ár-testület mait szombaton kirándulásokat ren-
dezett a vármegye kűlOnbözfi  nevezetes helye-
ire. Az 1. 3. 3. osztály tanolói a páltalvi „Tár-
domb" körüli nyireaben Szlávik Ferenez, a 
1-ik osztály tannlói a Nyergesre Dr. Király 
Henrik, az 5-ik osztály tanolói Tusnádra Balló 
István, a 6-ik osztály tannlói Oyimeabe Csstó 
János, a 7-ik osztály tannlói a lóvéazi nsgy 
vasáti hídhoz Wolf  Károly és a 8-ik osztály 
tannlói a Szent Aaaa-tóhoz éa a torjai barlang-
hoz Bálint György tanárok vezetése alatt let-
tek kirándulásokat. 

— Székelyföldi  automobil köale-
kedéa. Életrevaló terv foglalkoztatja  azt az 
értekezletet, mely f.  hó 9-éo Székelyodvarbe 

lyen Dr. Pál Ernó odavaló ügyvéd elnöklete 
alatt tanácskozott. Arról van aző ugyan;s, 
bogy Sóvárad, Gyergyóssenlroiklós, Caikszereda 
és Barótb felé  Székelyodvarhely központtal 
antomobil járatot léteaitseaek. Az értekezlet 
elhatározta, bogy e czélból részvénytársaságot 
alapit 1000 drb. egyenként 100 korona név-
értéke részvénynyel; melynek rövid záros ha-
táridőben való aláiráaára felhívást  bocsátanak 
ki. Remélik, bogy a közlekedés már janina 
bó 10-én ke/detél veheti. 

— A tüaoltóegyletl mulatság. A 
oaikaaeredal tüsoltóegylet f.  hó 13-án szombaton 
tartotta meg szinlelóariással és eldképlettel egybe-
kötött tánczeatélyét. Ai eatélv oly sok éa kedvea 
élveielet nyújtott a jelenlevőknek, hogy méltán 
mondhatjuk -. ei évben ilyen eatélyben nem voll 
réazüuk. Aa eatély első pontja egy egy felvonásos 
vigjálék volt, a mely a közönaéguek nagy tet-
aséae mellen folyt  le. A aaereplök öazhangzó éa 
vidám játékukkal nagyban elóu.osdi tolták a 
darab sikeréi. Felleg Jakab Miczike tiinl ki bálor 
fellépésével,  ügyen, öszhangzó játékával, kelle-
mes modorával. A többi szereplők ia valamennyien 
dioaéretet énlemeluek. A vígjáték után követ 
keitek a aaebbnél-aiebb előképeknek aorosaia. 
Bár a szemlélőnek csak peresekig tarló Iáivá 
nyoaaágol nyújtottak, mégis valamennyi kép 
peretekig tartó tapssal volt uiegjutalmaava. 
Nehogy valaki sértve érezze magát, hogy sze-
mélyeaeu nem nevezőm meg ; általánosságban 
kimondhatjuk, hogy a női szereplók valamennyieu 
asépek vultak, a férfiak  ia aikerillt alakításokkal 
ogéasi lelték ki a képleteket. A képletek befeje-
zése után Árpád bandája ropogós csárdásra 
gyújtott ril s megkezdődött a láncz. A jókedv 
éa vidám hangulat határtalan volt. A közönség 
nagy résie helyasttke miatt hazatávozolt, de a 
mulatni vágyók uagy réssét csak a reggeli órák 
hívták haza aton méltó boaiankodáaaal, hogy 
mért nem virrail most is <1 órakor. — Az er-
kölcsi siker mellet nem maradt el ai auyagi 
sem, a az eatély szép öasieggel gyarapította 
ai egylet pénztárát. Ósssea bevétel feliilflzeléaek-
kel együtt 400 korona 70 fillér.  A feliilHzetók 
névsora a következő : Jakab Oüön, Vécsei Gábor, 
Fried Sainu, Fái Józaefué  I —I kor., N. N. 40 
flill..  dr. Harmalh Len 1 kor., Mikó Bálint B kor., 
Beko Mihály I kor.. Zakariás Mauó 2 kor., Józaa 
(Jiia 1 kor,, Herczberg Károly 60 korona. Ke 
resstea Antal 1 kor., Kováca János 3 kor. 20 
HU.. Fülöp Alajoa 2 kor., dr. Oyörgypál Domokos 
10 kor., Latzina Károly 40 tíll., Mersa János, 
Jakab Jánoa, Neubautn N. I — I kor,, dr., Dara 
dics F. I kor. 40 tíll.. Kii Mózes 4 kor., Turi 
azássdos 4 kor.. Hegedűs Peter 60 üli., Kovács 
Lajos I kor. 20 fill.,  Niazel Lőrinci I kor. 40 
fitt..  Sieincr Náthán I kor., Fried Hermán 40 
fill.,  Picay bútos, Dávid Ignácz, dr. Ujfaluai 
Jenő 2 — 2 korona. 

— Ujabb gazdakörök alakítása. A 
székelyföldi  miniszteri kirendeltség csíkszeredai 
megbízottja közreműködésével ujabban Káazon-
njfalaban  és Csikszentimrén alakultak meg 
gazdakOrOk a alapszabályaikat illetékes utou a 
löldmiveléai miniszter jóváhagyása alá terjesz-
tették. 

— T e s s e t t eb marás . Borszék község-
ben a mult héten egy veszettség gyanús kóbor 
eb jelentkezett, mely a lürdötelepen egy 3 éves 
leánykát bántalmazott, kit szülői elővigyázat 
hói a budapesti Posteur intézetbe szállították. 
A községi kutyákra 40 napi zárlat elrendel-
tetett. 

— Hitélet. Miuden katbolikns ember 
örömmel emlékezik vissza arra a szép és bol 
dog napra, melyet a nagy Napoleon császár is 
élete legboldogabb napjának nevezeit, t. i. első 
szent áldozása napjára. Valami megható éa lé-
lekemelő dolog, mikor kis link a fehérruhás  le-
ánykák kezükben égö gyertyát tartva, oll tér-
delnek sz oltár előtt, hogy életűkben előszOr 
fogadják  liliomliszta szivükbe az Ur Jézus 
Krisztust I Az az ffrOm  és megelégedés, mely 
ily alkalommal a gyermekek arczáról visszása 
gárzik, az a szent áhitsl, mely egész valóju-
kat áthatja, elárulja az fi  határtalan boldog-
ságokat. Városunkban is a plébánia templom-
ban hatvannál tobb gyermek részesült ebben s 
boldogságban a mait vasárnspon. Szigethy Gyula 
plébános intézeti szép beszédet, erényes életre 
s az Ur Jézas iránti szeretetre bnzdilva őket. 

— A fagyoa  Mentek. A nép Pongrács, 
Sserváea, Bonifici  kalendárium! évfordulóját. 
TBgyii aájua 12, 13, 14-íkél, úgyszintén Orbán 
napját, májoa 26 ikét fagyoa  azentek néveu 
ssokta elneveaui a bizonyos félelemmel  néa eseu 
napok elé, bár a félelemnek  poslliv alapja nincs. 
Miután ugyanis hóaOlyedéaek ai. év máa aaakábau 

la forduluak  elő, a májusi fagyokat  bisonyára aiárl 
méltatták különöa figyelemre,  mert ilyenkor a 
korán kiültetett zsenge növényzet a fagy  okozta 
káros hatáat logjobbau megsínyli. Nem valóazinü 
tehát, hogy a fagyok  éppen a fontamiilelt  napok-
hoz ragaaakodjanak, a mint most is éa igen 
gyakran máskor ÍB tapasztalhattuk, mert kelet-
keséaUk okai inkább a május havi muteorologíai 
viszonyokban találhatók fel,  melyekre néave 
jellemző as, hogy a légnyomás május hóban 
éaaaknyugati Európában erősen növekedik és 
délkeleti Európában a így hazánkban és a Bal-
kán félaaigeten  erőseu csökken, s a nagy positiv 
hőmérsékleti eltérések ea időtájban innen kelet-
keznek. A három fagyoa  szenttel most igazán 
meglehetünk elégedve, mert a véli fagy  helyen 
jótékony meleg eaóvel kedveskedtek az emberek-
nek, melyekre epedve vártak, a melyeknek áldá-
sos hatása nyilváuvaló ja s kedvező termés ki-
látással kecsegtet. 

— TÜB Tuanádfürdön  f.  hó 7-én éjiel 
Nagylaki kereskedő arra ébredt föl,  bogy háza 
odvari szárny épületének födele  ég. Mintán 
gyorsan segítségért küldött, elsőnek O r b á n 
Elek esendőt Őrsvezető érkezett a helyszínére, 
aki a rohamosan terjedő födéllüzel  fél  Has bá-
torsággal lokalizálta, saját magát a lezuhanás 
veszélyének téve ki. TekinletLel a sürtt építke-
zésre, nagyobbinérvO veszedelemnek lett eleje 
véve. 

— Hirde tmény . Értesítjük H2 n. é. kö-
zönséget, hogy a brassó—háromszéki helyi ér. 
dekü vasul Knvászna és Iiuecsfalva  állomásai 
között létesített .Zabola fűrésztelep"  rakodó 
állomás f.  évi június hó 1-én a kőzéplorgalnm 
uak átadatik. Az aj állomás élő állatok kivéte-
lével az összes, azaz személy-, gyors- és teher-
áru forgalomra  he lesz rendezze, azonban ma-
gán és állami táviratok kezelésére egyelőre 
nincsen (elhatalmazva. A vonatkozó menetrendi 
adatok a III. sz. menetrend hirdetmény 102 
tétele alatt találhatók I 

— A maros i t u t a jo sás rendezése. 
A földmivelési  miniszter székelyföldi  kirendelt-
sége azon fontos  czéll lekiutve, melylyel a ma 
rosi tutajozás egylelől a székelyföldi  erdők ok-
szerű kihasználása és értékesítése, másfelől  a 
székelynél* ezreivel a favágás  és szállításhoz 
kötött megélhetése szempontjából bir, s földmi-
velési miniszleihez lelterjesztést intézelt aziránl, 
hogy a IOlajozást gátló akadályoknál arra al-
kalmas időben a helyszínén való tanulmányo-
zása. azok leiiető elhárítását czélzó berende-
zések megállapítása, a vonatkozó lei vek és 
költségvetés elkészítése, úgyszintén a kivitel 
módjának megjelölése végett mindenek előtt 
egy szakbizottságot küldene ki, a az után a 
szükséges berendezések létesitésébeu a marosi 
tutajozást előmozdító tái>nlalot anyagilag is 
támogatná. A földmivelési  miniszter a feltei-
jeaztéat figyelembe  vévén, a megjelölt czélból 
Mármarosszigetről Pfolz  Károly III. kir. erdő 
tsnáosos erddmérnököt és a nagyenyedi és a 
brassói m. kir. kullormértiöki hivatalok egy egy 
mérnökét kiküldötte. Eunek lolytáu a székely-
földi  kirendeltség msiosváaárhelyi intézőaége a 
marosi tutajozást elömozditó társulat elnökével 
egyelértőleg, a helyszíni bejárást elhatározta a 
megkezdésének időpontjául május hó 17 ikét 
állapította meg, gyülekező helyül pépig Oláh 
toplieza közaéget jelölte ki. 

— Köllő Miklósnak az oly koráu el-
hunyt fiatal  szobrásznak voll tanítványai elké-
szítették mellszobrát a azt Budapeslan a kere-
pesiuti temetőben tisztelői előtt a napokban le 
is leplezlek. 

— A budapesti m. kir. állami felső 
építő- ipariskola (VII., CsömOri-ut 74 sz.) 
rendes szakosztályának első évfolyamára  a ta-
nulók a jövő 1906—906. isk. évre f.  évi junins 
26-től julius 1-ip. jelentkezhetnek személyesen, 
vagy levélben. Fellélelek: legalább 15 éves 
éleikor, négy középiskolai (gimnázium,- reál.-
vagy polgáriskolai) osztály elvégzése a egész-
séges, fejlelt  testalkat. Szükséges iratok: ke-
resztlevél, V K g y születési bizouyitvány, a vég-
zett összes középiskolai osztályokról szóló bi-
zonyítvány, oiraolláai bizonyítvány. Az előjegy-
zettek tartoznak négy hónapon ál építésnél 
dolgozni s ezt a november 1—&éu személye-
sen történő beiratkozásnál hilelea bizonyitvány-
nyal igazolni. Bővebb felvilágosítást  készséggel 
ad az igazgatóság. 

— Végén osattan az ostor. Nemrég 
a vidéken meghalt egy jA módú polgár, aki 
OrOkOseiről egyformán,  igazságosan gondosko-
dott. A hagyaték átvételénél a nsgy pénzes 
vasszekrényben négy osztálysorsjegyei is talál-
tak, melyekről az örökhagyó végrendeletében 

nem intézkedett. A jobbmódo rokonok elhatá-
rozták, hogy ezeket egy távoli, szegény roko-
noknak ajándékozzák oly czélból, bogy ez te-
gye pénzzé a sorsjegyeket. A szegény rokon 
azonban nem adta el ezeket, hanem tovább 
játszott a sorsjegyekkel. És bizalmát meg is 
jatalmazta a sora, meri már egy bét molva a 
szerencsés TOrök-bsifkházban  Budapesten egy 
nagy főnyeremény  jutott osztályrészéin. Amidőn 
a vagyonos rokonok ezt megtadták, megnyúlt 
az arezuk, azonban a derék ember a méltá-
nyosság álláspontjára helyezkedett és a nagy 
összegei megosztotta rokonaival. Ily nemesen 
gondolkozó ember mai napság ritkán található. 

KÖZÖNSÉG KÖBÉBŐL. 
Kivonat a csíkszeredai önkéntes tűzoltó egylet pa-

ruiiüsooksági gyűlés jegyzőkönyvéből. 

Pénztárnok előterjesztésének elfogadása 
után — parancsnok a következő javaslatot lei-
jeszti elő : 

Tudva van, hogy a tisztán közérdekű, s 
minden auyagi haszon nyerésének kizárásával 
létesült és fenntartott  intézmények, sokkal ua 
gyobb odaadást, munkakedvet és lelkesültséget 
igényelnek ; mint a kényszer alapon és anyagi 
rekompensatióval létesült és fenntartod  intéz-
mények. 

Tudva van, hogy Onkénlea tűzoltó egyle-
tünknek, a .Phöenix" hamvaiból való felélesz-
tése és életképessé tétele érdekében, az esz-
me felvelöi,  kővetői és pártolói mily odaadó 
tevékenységet fejtellek  ki, B kívánnak jövőre 
is kifejteni,  csakhogy a kívánt eredményt né-
mileg megközelíthessék. 

Sajuos azonban, hogy az eredmény a kü-
lönböző körülmények behatása, s tőképpen a 
részvétlenség mislt, majdnem a lemondást 
előidéző hosszúságban közeledik és éretik el. 

S éppen ezért, természetes és elodázhat-
lan követelmény gyanánt áll elő, bogy mind-
azoknak — kik az egylet életképeasé tételére 
közreműködnek, az elismerés, kOszönel éa bála 
virágaiból lonl koszorúval ajándékoztassanak 
meg. 

A kellő anyagi eszközökben szűkölködő, 
s kínos vergődéssel magáról mindenáron élet-
leltadni akaró önkéntes tűzoltó egyletünkre, a 
jótékony és éltető napsugár melege gyanánt 
balolt a lolyó bó 13-án megtartott tűzoltói es-
tély, melynek ugy erkölcsi, mini anyagi tekin-
tetben eléli fényes  eredményét, elsősorban az 
estélyen működő, másodsorban az esléiyt pár-
toló egyéneknek köszönhetjük. 

Ugyanezért kéri — löparancauok a gyű-
lési, hogy jegyzőkönyvi köszönetét féjezze  ki 
az estélyen közreműködő és az estélyt pártoló 
egyéueknek és jelen gyűlési határozat kivonat-
ban küldessék meg özv. Hriszner Józsefné 
polg. leányiskolái igazgatónő önagyságának, 
mini olyannak, ki az eatély fényes  eredményét 
bizto.iitó reudezési munkálatokét és ténykedé-
seket, fáradságot  nem isméid, szakavatott pon-
tossággal végezle, s ki jelen alkalommal ia 
fényes  taunjelét adta annak, bogy ó benne a 
közügy mindig lelkes éa önzetlen támogatót 
lalál. 

A parancsnoksági gyűlés a főparancsnok 
állal tett javaslalot teljealartalmnlag általános 
helyesléssel eltogadja, a azl határozottá emelve 
kimondja, bogy ezen jegyzőkönyvi határozat a 
csíkszeredai helyi lapoknak közlés végett kül-
dessék meg, az eatély bevétele, különösen a 
lelülflzetök  neveinek kitünlétése mellett. 

Továbbá ezen jegyzőkönyvi határozatnak, 
Özv. Keiszner Jczsefné  őnagyságához való 
^itatására, Fejér Sándor főparancsnok,  Kozma 
Islván alparancsnok és Merza Rezsó bizatik 
meg. 

Kelt a caikszeredai Önkéntes tűzoltó egy-
letnek aa 1905. év májos 15-én Csíkszeredád 
ban tartott rendes parancsnoksági gyűlésében. 
Fejér Sándor, PotoUky Márton, 

főparancsnok.  jegyző-, segédtiszt. 

N V I L T T É B.*) 

Nyilatkozat. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! 

Lapja f.  év májas hó 10-iki számában 
Dr. Bocskor Bélának, becsületének tisztaságát 
helyre állítani akaró, az ő lelki bélyegével (I) 
megpecsételt „nyilatkozat" a jelent meg, mely-
ben reám és Bariba orsz. képviselő orra ia hi-
vatkozás történik. 

*) E rovat aialt közlőitekért felelősséget  nem 
vállal a S z e r k e s z t ő , 
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Én esnpftn  • reám vonatkozó részre (ka-
rok annyi felvilágosítással  szolgálni, hogy • 
hravonr-módjára nyllv. rágalmazás és becsület 
sértésnek mondott flgyero,  m lylyrl valamiféle 
boszorkány keveréket akar kotyvasztani, baro-
metrnmája, mióta as ügyészség büréját elhagyta, 
nagyon sok változáson ment keresztül, mit an 
aak idején (moat B. érdekében fefebbezés  alatt 
van) a nagy közönség elé fogok  terjeszteni, 
bogy ö és ne Bocskor Béla Ítélje meg, hogy 
a felhozott  állitásaia mennyire nem bizonyít-
UtUk be. 

Dr. Bocskor Béla — agy látszik — mű-
vész abban, bogy bogyan kell igazán irni nem 
igazat, ait talán el is hihet az olvasó, noha 
csak addig, mig a fénysugarak  szageszliója: 
az olvasás tart. 

Mit szól aboz Tekintetes Szerkesztő Ur, 
ba valaki .Mosdstlan' kézzel ül az asztalhoz ? 
Ugy-e bár az ilyenről külónbizó véleményeket 
szokott magáink alkotni az ember? Hál igy 
vagyunk Dr. Bocskor Bélával is, ki ahelyett, 
hogy a rendelkezésére álló törvényes eszközök 
kel (tegyelmi kérés stb.) az őt anuyíra sértő 
lényeket, mik a .Csikvármegyé'-ben lállak 
napvilágot, lemosná magáról, az én ügyemmel 
buzslkodik elő, mintha sz megvédené. Hisz sz 
olyan, hogy ellehet reá mondani: vajadlak a 
begyek és megszületett egy nyomorult egerecske 
(Ámbár Bocskor Bélára — agy rémlik előt-
tem — az egerecske fog  hegyekel szülni). Kü-
lönben van benne egy pár oly dolog, mi az 
Ariadne-foaalát  fogja  képezni az ostorát oly 
kitűnően pattogtatni ludé .Csíki Székely* ke-
zében, melynek vezetése mellett esetleg legyőz-
heti Dr. Bocskor Bélát, mint Theseas, sz é ví 
líg hőse -. Minnlaurast, Hiszen a nevezeti .Nyi-
latkozat"* is csak olyan beszéd, mint s Ta-
lián országbél hazatéri egyszeri haszáraak s 
beszédje, aki azt mesélte, hogy ott akkorák s 
méhecskék, mint nálunk a bik pa'ykák. Hál a 
kasok mekkorák ? kérdezik. Azok csak akko-
rák, mint uálunk. Nv és hogy bújtak bele a 
méhecskék ? Éppen akkor jöttem el mikor be-
akartak bújni. 

Ezenképen Dr. Bocskor Béla, aki akkor 
hagyta abba a nyilatkozatát, amikor a folyta 
lásra legkiváncsibb volna a nagy közönség, 
remélvén, bogy most előfogja  adni a „C-ikvár 
megyében1' megjelent tények czálolatát. D<? hát 
unt láttunk: czimekel osztogat, szinte ide 
irám, ki módjára. 

Tekintetes Szerkesztő Ur, ne vegye rossz 
néven, ha kérem, hogy t  soroknak lapjaban 
adjon helyet; többet Bocskor Bélara vonatko-
zólag ugy sem Ingok irni, meri nem ludom 
„ízlésemmel és lellogásommal harmóniába* 
hozni, oly embert pennám begyére venni, ki en-
gedi az általa durva támadásnak minősített té-
nyeket, nemcsak érákig, hanem hónapokon ke-
resztül homlokán csillogni, mit nyomban törvé-
nyes eszközökkel törvlni kutya-kötelessége volna. 

T i s z t e l e t t e l : 

Sándor Gergely, birtokos. 

Nyilatkozat. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! 

Becses Ispja legutolsó számának .Nyílt-
térében* dr. Bocskor Béla tiszti lőügyész or 
saját iilese szerint szitkozódik Ehhez 
nekem semmi kőzöm, először szért, mert a szit-
kozódást jé Ízlésnek • jogorvoslatnak nem tar-
tom, másodszor azért, mert nékem csakis a f. 
évi április 10. és 12-én megtartott főtárgyaié 
son általam, mint védő ügyvéd által, a véde-
lem érdekében előadottakhoz van közöm. Ezekre 

.nézve pedig kijelentem, hogy Dr. Bocskor B-'la 
tiszti főügyész  ar nem mond igazai, midőn azt 
állítja, hogy az előadottak nem igazoltattak. 
Hát hogy azok nagy részben igazoltattak, mts 
részbea pedig valészinü-iitellek, legjobban bi 
zoayitja a főtárgyalási  jegyzőkönyv és ai, b«gy 
S. G. védelmezettem a vád tárgyává tett rágal-
mazásban bűnösnek nem mondatott ki. 

A többit igazítsa el a tiszti főügyész  ur 
a .Csíki 3zékely"-e), valamint aanak vélt sa 
galaazéjával, mert nem hiszem, hogy azok, 
mint egy köztisztviselő ellen felbozoltak,  akár-
mily Inom ízlésű szitkozódással elintézetleknek 
tekintessenek áltslak. 

Tiszteleltei kérem a tekintetes Szerkesztő 
arat, szíveskedjék ezeket becses lapja leg köze 
lebbi számábsn közzétenni. 

Budapesten, 1906. május 9-én. 
Hazslai üdvözlettel: 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 
Firenze éa Veleneze. A mi fáradt 

és lulfluomult  idegeiuknek egy álma van tavasz, 
szal : Firenze, a virágok városa és Velencv, 
a tenger királynője. A villamos csengők és az 
örökös kocsirobogás zajából oda vágyunk, a 
csendbe, a bol a piazzák tele vannak nyíló 
virággal a virágok vásárja idején és a hol a 
lagnnákon nem ver port és lármát a gondola, 
mikor a barna goodol'erek knrjongalásai közt 
jobbra-balra hajolva siklik tova a márványfa-
lak árnyékában. Még koiban is visszatérünk a 
mi ideges, lármás világunkból a romantikus, 
költői századokba, a mikor a Mediciek, Sfnrzák 
és a dogek uralkodtak. Oh, a velenczei iloge. 
palota, a mikor oszlopos tálára rátűz a nap! 
Az oszlupfejek  ügai'ái és a tetőpáikány már-
viuycsipkéjH szikrázik az stsny-ngárban. Ez 

város, ugy a hogy itt maradi elöltünk, a 
város széléhez bigygyeszlelt vasul jávai, viz-
ereivel, végtelen tengerével, megmaradt ugy, a 
mint a középkórliatl volt s a San-Mai'co orom-
falán  a fehér  márvány-angyalok niiuileu este 
az égbe szállsmk ma is 218—2Í9 lüzeteibeti. 

Az olasz városok önkényuralmát, Velen 
cze, Firenze, Milano kő/társasági, monarchikus 
és katonai tirannisái ismerteti in>g Dr. Csuda) 
Jenő a Nagy Képes Világtörténet VI. kötelé-
nek most megjelent. 

A 12 kötetes nagy oinnk.i stfrkeszti'ije 
Marczeli Henrik, egyetemi tanár. Egy-egy-
gazdagon illusztrált kötet Ara diszes félbői  kö-
lesben 16 korona ; füzeteuként  is kapható 60 
fi-léi'iével.  Megjelen minden béren egy lüzet. 
Kapható a kiadóknál (Kévai Testvérik Iro-
dalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, VIU., 
üllői •at 18. ws.) n minden IIHZAÍ könyvkerrakt» 
ilé* alján, luvi r*yzMfi/.etísr»í  j*. 

Hatvan hektoliter 
1904 évi termés finom  aszt&lí bor 
(klevner, szilváin, rizling, erdei vegy 
eladó: Kiskukollőmegye Adámoson, 
Kovácsy Sándor gazdaságában egész 

ken vngy kisebb írszlelvkben. i- ; 

122—1905. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirl kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré leszi, hogy s csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1904. évi 4111. sz. végzése lolylin 
dr. Fejér Antal ügyvéd álul képviselt Hidró 
József  űjpesli végrehajtató részére Oiilró János 
és társai c-tikszenidotnokosi végrehajtást szen-
vedő ellen 500 kor. követelés s jár. erejéig 
elrendelt biztosítási végrehajtás folytáu  alperes-
től lefoglalt  és 960 koronára becsült ingósá-
gokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1905. 
éri I57.SZ. végzésével a további eliárás elreu 
deltetvén, annak az alap és leiaifoslnltatok 
követelése ereiéig is. a nieniijilun azok kielégí-
tési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedők 
I kásán Nzeutdomoko-ou l*i ndő megtiirlásn ha-
táridőül 1805. május 23 án d. e. 10 oraja 
kitüzelik, a mikor a birótlag lefoglalt  ingók és 
pedig: I. Gidró Jánosnál széna, ssrju, lovak, 
hám fa  gazdasági eszközök, II. Gi<lió István-
nal szekerek és sarjll, III. Veress Istvánál le-
kén, borjú, siekér a legtöbbet Ígérőnek kész-
péuz fizetés  mellett, szükség esetén becsáioii 
alul is el fognak  adalui. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a menuyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem liinik, hogy elsőbbségi jelenlé-
seiket az árverés megkezdéséig aiulirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be. 
jelenteni el ne mulasszák, mert különben essk 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1905. évi május hó 2 án. 
Ábraham Márton, 
kir. bírósági végretmjtó-

•) E rovat alatt kSslöttekért felelősséget  nem 
vállal a S s e r k e a s t ó . 

Faeladási hirdetmény. 
Szent Péter egyházmegye gondnok-

sága közhírré teszi, hogy iiakottyásbaii, 
legelő területen fennálló  mintegy 3483 
drb fenyőtörzs  és Tarhavas patakban tfiz 
által megpenselt mintegy 415 drb fenyő 
törzs 1906. májas hó 29-én délután 
3 Órakor Csiksomlyőn a plébánia iroda-
helyiségében nyilvános sző és zári Írás-
beli versenytárgyaláson el fog  adatni. 

A rakoftyási  legelő famennyiségének 
— 3483 drb kikiáltási ára 1552 kor. a 
tarhavasi perzselt fák  — 415 drb. — ki 
kiállási ára 753 kor. 

A fatömeg  sem az egyik, sem a 
másik területen becsáron alul eladatni 
nem fog. 

Utőajánlatok nem iogndiatnnk el. 
Az árverési és szerződési feltélelek 

megtekinthetők a csiksomlyói plébánián, 
a becslési kimutatás az erdőgondnokaáguál. 

Csikaomlyó, 1906 inájus 12-én. 
Murányi Kálmán, 

1—2 fűespcrus-plebáuos. 

Sz. 198 — 905. llij. 

Hirdetméry. 
Közhírré leszeiu, hogy a vármegye 

közönsége által Csíkszereda rendezett ta 
nácsu városban épített , Vigadó" épü-
letben levő szállodui, kávéházi és casinói 
helyiségek összes felszerelési  tárgyinkkal 
együtt 1905. junius hó 8-án dél-
előtt 8 Órakor » magánjavak igaz-
gatósága irodahelyiségében (Csíkszereda, 
megyeház) lai'lnndó nyilvános szóbeli « 
ezt kövuö zári Írásbeli versenytárgyalás 
alkalmával 1905. év julius hó 1-től kez-
dődőleg egy, esetleg több évre is bérbe 
fognak  níliitni. 

A szállodához tartozik 'i étterem. 
5 ndvari és |) ulczni vendégszoba, egy 
színpaddal, 4 öltöző szobával ca knrzatial 
ellátott hangversenyterem (inimluunyi tel-
jesen butoi'ozvn) továbbá 3 lakó szoba 
(a szállodás részére) és egy kapus szoba. 
A szállodához tartozik ezeken felill  egy 
20 lóra való istálló és megfelelő  kocsiszín. 

A kávéházhoz tartozik: 1 nagytuvni, 
2 kártyaszoba, mindhárom lel|cseu huio-
rozva és 2 lakószoba (a kávés részén-) 

A casinóhoz tartozik: 1 nagyterem, 
I olvasóterem, 2 kártyaszoba, 1 eloszolni 
(mindannyi bútorozva) és 2 lakószoba (a 
casinós részére) 

A sztlkséges mellékhelyiségekkel és 
vízvezetékkel az egérz eptllet el van látva ; 
be van rendezve aerogéngái vílágilísra, 
továbbá gőz- és kályhafűtésre  is, s igy 
bérlő tetszésétől függ,  hogy a gőz- vagy 
kályhnffltést  kívánja-e tizembe tartani. 

Ktllöu a szállodui, k illón a kávéházi, 
killön a casiuói helyiségekre és vnlameny-
uyíre egyilltesen is lehet pályázni s első-
sorban ez jő figyelembe. 

írásbeli njáiilnlot tevők tartoznak 
bánatpénzül akár készpénzben, akár óva-
dékképes éi'tékpnpirbiin nz ajánlott évi 
bérösszeg 10 százalékát az ajánlathoz fel-
tolni, vngy pedig Csikmegye iK-velési 
pénztárául 1905 Junius hó 7-ik nap-
jának délután 1 órájáig let- tbc he 
lyezni ; ti szóbeli árverésen r'szt venni 
óhajtók pedig Inrloznak nz i-g-'-s/. b r!ei 
tárgyra megálhipitolt (iÜOO korona kikiál 
tási ár 10 százalékát vngy is (100 koronái 
az árverező bizottság kezéhez »/. árverés 
megkezdése előtt letenni. 

írásbeli iijáiilniok 1005. évi junius 
hó 8-ik napjának d. e. 8 órájáig 
iiNujtnndók be ,,A magánjavak igazgató-
tanácsához, Csíkszereda'' cziniezvo. H azok 
a szóbeli árverés befejezte  után iizoriniil 
nyilvánosan fognak  felbontatni 

A részletes feltételek  Csikuiegyn nia-
gánjavai íga/gnlósága irodahelyiségében 
U hivatalos órák «'«II lictekintlu-.tők, f>0 
fillér  beküldése esetén periig ugyanonnan 
pustni uton is beszerezhetők. 

Csikvúrinegye magánjavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csikésien da, l!IOf>.  évi május hó 12. 
Becze Antal 

alispán, igazgat ót anáes cliiük. 

Répáti gyógysavanyuviz, 
mely nz orvos világ áltul is igen 
jeles gyógyhalnsáiiál fogva  lesz 
ajánlva, naponta friss  töltésben 
kapható a csíkszeredai főraktárban: 

Nisiel Iiűrtncz és Testvére 
o z é g n é I, üvegenként 12 fillér 

árban. 

Répáti forráskezelőség. 

l - i s 

1 - 2 M e g v é t e t n e k 
fiatal  medvék, farkasok,  hiúzok, 
erös szarvas és zerge szarvak. 

Ajánlatok ,,9911' s.rám alatt a „Brassói 
Lapok" kiadóhivatalába küldendők. 

O S ÜXÜEI3 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszenllélek közbirtokosságának, a 

Csnbányos völgyre hajló, Nyikuláj sorok 
erdejében, mint egy 1789* köbm. göm-
bölyű kitflnő  tuezfenyő  haszonfa  1905-
május hó 23-án Csikszenllélek (Htod) 
község hivatalos házánál délelőtti 9 
órától kezdődőleg megtartandó zárt 
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli versenytárgyalás utján a legtöb-
bet Ígérőnek elfog  adatni. 

Kikiáltási ár 5515 kor. CO fillér. 
A leteendő bánatpénz ezen összeg 

10 százaléka A zárt írásbeli ajánlatok a 
bámilpénzzel felszerelve  a szóbeli árverés 
megkezdéséig a községi bíró kezéhez 
nynjlandók be. 

ITlóiijáiilatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

nlulirt községi bírónál tekinthetők meg. 
Csikszenllélek, 190ö. május hó ö-én. 

2-2 
Veress Dénes, 

bíró. 

S Z Ö LŐ L U G A S T 
ültessünk minden has mellé és kertjeinkben 

föld-  és homoktalajon. 10—10 

A sz«»l«"> hazánkban mindenüt t megterem s nin-
csen oly húz, melynek faln  mellet t a legcsekélyebb 
gondozással íelnevelheló nem volna, ezenkívül 
más épiiletokiifk.  kerteknek, keriténcknek stb. a 
legremekebb dis/o, onélkUl, hogy legkevesebb he-
lyei is clfoglulna  a/, egyébre haüMiálliat-ó részek-
In»!. Kz u legliúludatosabb gyümölcs, ' inert iniudeu 
éviién terem. 

Erre azonban nem min<leu S7.ölöf«j  alkaloias 
(bár minil kus/.ó terinészcld). inert napyobbrészc 
im me^ix'i ií*. tunndst nem lioz, csér t sokan nem 
érlek el uruilményt edvlig. Hol lugasnak alkalmas 
ínjukat ültetlek, iizok boron ellátják házukat a % 
egész, N//ilöéréa iilején u legkitűnőbb oiunkntály 
és más édes szöliJkkel. 

A fajok  ismertetésére vonatkozó szincs fény-
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik mtíg, itii exiuiét <gy lovcle/.ó-lupon tú-
llátja. ljoríiiju s/,rilöoltványok is még nagy meny-
nviségbeu kaphatók leszálíi toit árakon. Borok csa-
latli fogyasztásra  ;>0 1. és feljebb  olcsó árliao és 
r l )c luwure" siuui, ültetéshez és ebbul borminta. 

Ériaelíéii elsé iüIóqIIyíiiM Nagyfcá&ya,  (Bitatgye.) 

Faeladási hirdetmény. 
A csikkoztnási közbirtokosság ezen-

nel kö/.hirré teszi, hogy a tulajdonát ké-
pező „ Válus patak" nevezett! erdőréazi 
ben a vármegye közigazgatási erdészet-
bizoltságának 133—904. száma határoza-
tával meg adolt engedély alapján 5859. 
kat. holdon megbecsült mintegy 4249ui* 
gömbölyít Inczfenyő  haszonfa,  491 ni* 
luczfeuyő  kéreg és 112 nis fenyő  ttlzifa 
5804 kor. 30 fillér,  azaz Tizenötezer 

nyolezszáznégy korona 30 fillér  kikiáltási 
árban Csík kozmás községházánál 1 9 0 5 . 
évi május hó 20-án d. e. 9 órától 
megtartandó nyilvános árverésen szó és 
Írásbeli zárt ajánlatok mellett a legtöb-
bet ígérőnek el fog  adatni. 

A kikiáltási ár I0°/o ka bánatpénz 
képen az árverezést vezető bizottsághoz 
leteendő. 

Az Írásbeli zárt ajánlatok szintén 
10'Vo bánatpénzzel, vagy megfelelő  OVH-
dékképc* értékpapírral látandók el és ab-
ban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri 
és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdőrész fatömege  becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek  és a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok Csikkozmás 
község elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csikkozmáson, 1905. május hó 2-án. 
Lórincz János, Kozma ántai, 

körjegyző. 2 - 2 birt , elnök. 



Május 17. C S Í K I L A P O K 20. SÍ ám. 
Árverés t h i r d e t m é n y . 

Alolirl kihlildAtt, bir. végrehajló ezennel 
kSzbirré teszi, hogy • csíkszeredai kir. tör-
vényszéknek 1904. évi 4119. sz. végzése loly-
táo dr. Fejér Aalal ügyvéd álul képviselt 
Sídró József  ajpesti lakós végrehajtató részére 
Qidró János éa tárca i csikszenldorookoai végre-
liajtáat szenveilö ellen 300 kor. kOveteléa a jár. 
erejéig elrendelt kielégítési régrebajtáa folytán 
alperestől lefoglalt  éa 660 koronára beesőit ingó 
sikgnkra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1905. 
. vi V. 118. az. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap. éa lelfllfoglalta-
lök követelése erejéig is, a mennyiben azok 
kielégítési jogot nyerlek volna, végrehajtást 
./.envedők lakásánálSzentdomnkoson leendő meg. 
tartása határidőül 10O5- é v i m á j u s b ó 23-án 
d. e. 10 ó r á j a kitflzelik.  a mikor a biióilag 

lefoglalt  ingók éa pedig: I. Gidró Jánosnál 
széna, sárin, lovak, hám és gazdasági eszközök, 
II. Gidró Istvánnál szekerek és sárin a leg-
többel igérőaek készpénzfizetés  melleit, szükség 
esetén becvároD alnl is el fognak  ada'ni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóaágok vételár AMI a végrehajtató 
kOveteléaét megelőzi) kielégítéshez jogot tarta-
nak, a mennyiben résziikre a loglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző 
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
léseiket az árverés megkezdésein slnl.it kikül-
döttnél írásban beadni, vagy p-ilig s;óv»l 
bejelenleni el ne mulasszák, m-rt klllönb-n 
csak a vételár fölöslegére  lngn k utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, I90.V május bő 2-án 
Ábrahám Marton, 
kir. birosági V.-LT' l i n -
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• AR 0 SVASARHELVT. 
T e l j e s e n b e í a e t e t t a l a p t ő k e e g y m i l l i ó k o r o n a . 

Van szerencsénk tudatni, hogy „Csíkszeredai Fiókintézetünket,, 
a posta- és távirda hivatal melletti Pekri Józsefnó  Lázár 

4 Mariska-féle  ház első emeletén folyó  hó 17-én megnyitjuk. ) 
Â A fiókintézet  ügyeit n következő urakból álló igazgató-választ- fc 
j mány intézi: ~ ™ 

I 
i 
I 
i 
i 
4 A fiókintézet  mllkfldésdt  egész Cslkvármegyére kiterjesztvén, 
4 foglalkozik  a takarékpénztár és banküzlet minden ágával óh pedig: 
j Jelzálogkölcsönöket nyújt .'"00 koronától kezdődőiig félévi  tő- r 
™ ketörlesztést és kamalot niagábn loujnló részletfizetések  ellenében llililbirlnkrn W 
^ és nagyobb vidéki városokban lévő Itáznkrn n becsérték feléig,  10 — U5 évi^ ^ 
M terjedő időre 4-,/s°/o alapkamattal. Magasabb knmnlii előző kölcsíinök con- ja 
™ vertáltatnak. 

Tiszteletbeli elnök: Miké Bábát, ny. főispán,  valóságos bel>A titkos tanácsos. 
Elnök : Becze Aatal, Csikvárinegye alispánja. 
Alelnök : Dr. Becskor Bált ügyvéd, Csikmegye tiszti főügyésze. 
Lázár MkMs, birtokos. 
Or. Foder Antal, kir. közjegyző. 
Dr. Ujfakni  l a t , polgármester. 
Kaváea láaaa, h. főkapitány. 
Varrna Elek, kereskedő. 
Ksváca Gergely, csikverebesi birtokos. 
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KOHLÉ VILMOS Wa£vakból * viráibainnnátból a IepMat 
- oa. és kir. udvari aaállitó 

T K M E M V Á R O N . 
Mag-, növény-, 
rózsa-, fák  stb. 
. . nHgytenyészet. . . 

Teriyűszleriilt-1 : li'J lioM :17 luktár. 
KNM 

A lsmemeselili pilos-. dísz-«sorfákat 
A legszebb tBnyöfeiett  h cseţjM 

Kt''|"ltHi'kk'| ln.vcii .'Hűtött Iciró kalalopusok ii igyon. 
r'osra</.áHitttiHiiyok mn.evukkiilkor. ff  UH bérmentve. 

Mimim ru'.vt's száíliiutánylio/. -Miihle taníoaadója a kert-
mivelésben*', u lrş;i<<M> k^rié^-ti kézikönyv, i II p v c u 

imlk-ki-lti-tik. 
12-12 

J/imih<W»£ii |>;ipiron 

VIZSGALAPOK 
knplintók 

SZVOBODA JÓZSEF 
kun \ vkcri'skpilÓRt'biMi 

Csíkszeredában 
(Aptifv  Milu'il)-u:iv».) 

X g ' S C Z Í U L x i a T L Ő 
arczának, keblének, kezeinek alapos ápolására sohasem használjon 

iná>t, mint a világhiiü 1866. óta lőrv. védett 

g ^ * * K K I K C S X K R - f é l e  " W b 

Créme de Margueritet. 
K" II HAITJ«HIii k-'/HniMi\t kiváló TuiHj<t"i)gfti  miatt számosan 
lll;M10/X}ll(. nk In' ÓVH llll'tll a I). é. ko/Ün*£g»'t a láilAny llUlUrttok-

lói. Kéljen ni:n-iliMiínr/ntiini KRIEGNER-félét. 
A Creme de Mnrgucritc előnye, bogy mindennemű fém  és festő 
anyag mentes, tehát teljesen ártalmatlan, igy éveken át hasenólva 
sem támadja meg egészségét. Ar<alulithiusa<;úi hatósági l>i/.oii\itvűuy 

ipi/.olj;». 
Erede t i nagytogoly 4 kor. — Próbatogely 1 korona . 

Kriegner György .^STEETî*. 
BUOAPEST. VIII., Kálvin-tér. 

|l>rrél |Mt>t.ii széikiililé^ na|>onla! 8 

a 

^ Leszámítol 6 liavi lejáratig terjedő bel- és klllföldi  váltókat- és 
M utalványokat a legolcsóbb Uiimiit mellett. -
2 Elfogad  betéteket küllyvecakére és folyószámlára  h azokat fel-
9 mondás nélkül fizeti  vissza = = = = = = 
tf  Előleget ad értékpnpirokrn és betárolt árukra is. 
A Vásárol és elad értékpapírokat, klllffildi  pénzeket; licvált szelv.-
™ nyeket és kisorsolt értékpapírokat. ~ 
^ Folyószámla hitelt nyújt betáblázásra és lilás elfogadható  biz-

^ tosilékra. 

^ Teljes tisztelettel: 

^ Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság, Marosvásárhelyt. 
Baró Kemény Ákos, 

,-lnük. 1—4 
Tauazik B. Hugó, 

kir. liitiúesos. vczéripazpit/». 

» 
I I » 

» 
I » 

» 
I 
I 
I 

& 

1 
m 

T A K Ó K Á R O L Y » 
Lásár Domokos-féle  épolctben (ré^i gyójsyszcrlúr.) 

Ajánlja magát elegáns és 
legújabb divat szerint 
szabott férfiruha  készi-
tésére. Kezességet vállal 
kifogástalan  kiviteléért. 

Legnagyobb raktár 
O O valódi O O 
angol szövetekben. 

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

i*4 

V 

il fi: 

© 
© 
© 
© 
© 
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© 

: :<• 
O © 

\U/ <J1' Ml' vU/ tü' xii/ <JI' MJ/ «Ji» 

Legszebb és legújabb 
divatú 

KÉPES LETELEZO-LAP OK 
k a p h a t ó k : 

SZVOBOPAJÓZSEF 
künyvkereskedésében, Oaikszeredán. 

^ ^ itv /flv  ^ /ţtv >flv  /flv  /)(v <nv <nx /n> 

UonjtiDk az uj cs olcsó botba ! 

Olcsó ! Uj üzlet nyitás! Olcsó! 
Vuit szi'rei!cm>in u n. é. líiiziiü re sxiws inilt>in;ín:íi-:k hozni, lioay C îk-

KKiTi'iliilnn il Szultán Lázár ur lii'i.lnn Ii k'nliid inclli'tl, Kosstitli Iitcziilmil 
oiiv II inni tuiiiiik ini-i:l't11t'li'i 

röfös-,  divat- és vászonüzletet 
ii\ íti>k. niiuli'iti e-üikis tvsx;• t'-1>>r' vii--nlt>k. vHuyok l»:itor a n. köxöiî éuiifk 
m'ii alk:ilotn vtMi>|i-ki-t juliiii\os âr.ikbmi b. i•*isili-1síikrt' hot^útani. — To-
vulitiji kiiplmtii kurlcin, t-ynk'ii, (Uhun >/ris/iivt u-k. szölus vásznuk, esiiikuszallüir. 
inu, aallór, nvakkcrilók és m-'u nvi- lno-fóli.-  czikkek. 

Wt* Üzletemet április hóban nyitottam meg, 
mely Hlkalumknr li.l)b i-.'kkfl  huu îtuk nu-l\cli k's/:t!liloii ailiait n n. é. köziin-
séu r cmlolk t"/ és "Ti1. 

A miavi-nl'-riiii kti/M.i.. c li e-« s |.;'irif-!rWit  kérvo 
inarittuk tits/.iflcticl  : 

<; H LEICHTMAN SÁNDOR. 

Elvem : Kicsi haszon, nttgy forgalom  ! 

• * * * * X * ± ± ± * ± ± ± ± ± * ± * * * ± ± * * * * d k * d k * * * e 
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Élőpatak gyógyfürdő 
kiválóan i6 eieilnn-nyiitel IISK/IIAIII.-IIÚ a gyomor, vese, hólyag is a méh hurutoa 
bantalmainál, maj és lép bajoknál, köszvény és csúinal, altesti pangásoknál, 

valamint bármely az idegesség alapján fejlődő  betegségnél. = 
A tuíWiiiii 0S~ slöpataki gyógyvizek "WS  orvusi javallat szerinti ivá-u, 
iiss/.ekiilve a ni-sl'.-lfíii  és it: |.-:l il.il|i iló k;s uilii győgye.zköziikkel (meleg 
és hiilee líiiiliik. vizü.vöffyinlézeli  k*-'' !I'.I. massuiie. svédlurIIH. il iü,L>TN élrend) 
r e n d k í v ü l k e d v e z ő e r i d m i n y t mutat fal.  — Künlóidény: 

MÁJUS 15 TÖL SZEPTEMBER 1516. = 
V.i>ú' i állomás Földvár és Sepsiszentgyörgy honnan állandó olcsó koc»i köz-
lekedés van. l/iká". elláU* i-liv-ó és vnla^/t-'kos. Az elő- és ulóidényben 
(mii;ll- lá-iől jnniu-i 1"'I1! és iiiliil-'.iu^ 20 lói szeptember 15 iş) a 
eyógy- és znieilijnik l-le li'.- i-nlö. lazáiok 5(1" , al és sokkal olesóbh. Az 
elÖ|iataki isvánvvíz. mely a szénsaMlit". é|>vényes-savanyá vizek kőzött első 
ln-lyel |u£lal <'|. ni'iit m Ú^y.s/kn/. Ii:i/nál is használható és mint iiditő, 
kellemes itsl tiszláli. vagy borral vegyítve, nagy kedveltségnek örvend. Itthon 
és a kiillölilön évenként e;y millió |itUi:<kiril több kerül forgalomba.  Szét-
küldés! hely Klöpiitnk. d- kapható s b-glöbli városban és uavyobb kereske-

désben. Prospsbtust kivánalra ingyen küld az igazgatóság. 1—4. 
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Kováid Péter és Fia 
k e I • f  é 

- császári és királyi szabadalmazott = 
s z l r M e f » s t C ,  y y I I » » I I I á é n g ó l 

B U D A P E S T , V I I . , N í O V K T N K G t m i » 7 . N Z 1 M . 

á l é - g y á r 

Megbízói kényelmét szem előtt larlva elhatározta, hogy miuileti tekinlélyes vidéki városban képviseletet létesít és ezáltal mó-
dot nysjl a nagyérdemű kózónséguek arra. hogy czégél — a ciouiagoUsi és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül lelkeres-
hesse. Helyben : P o t o t s k y Pá l u r vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, női- és gyermek-öltö-
nyök, diasitó- és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, szőnyegek, csipke- ós végáruk, szőrmék stbiek 
VegytlMti tását és fes tésé t  Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneinttek  mosását is. 

A nagyérdemű kózSnséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindenkor méltányos árairól szíves jóindulatába és figyelmébe 
ajánlja a képviseletet és számts megbízatást kér a KOVALD PÉTER és F I A czég. 



20. szám. 
Májua 17. 

r x x x x x x XX x x x X X X X X 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá-

sára liozni, liojry saját telkemen Brassóban, (Vasút-
utczii), n tránváj elágazásánál, bel- és külföldi  már-
ványokból Inniglatok'és csiszoltatok síremléket és 

mindennemű butormárvány lapokat. 
Továbbá raktáron tartok : Gránit, 

Syenit, Labrador és Andesyt kemény 
közelii sireuilékeket. niiicly k»|»lintók 1 0 ko-
ronától 2000 koronáig. 

Mind első kézből » legolcsóbban be-
szerezhetők. — Ügynökök mellőzésével kér-
ném egész bizalommal hOZZám fordulni, 
mert ez által Mik nicgtaknlilás érhető el. 

Teljes tisztelettel: JftgJT  kőfiirngnimslcr,  lirassoliai 
J t i ^ 
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T H O M A S S A L A K L I S Z T 
e M i I I a K ^ S r v*«iJ«-B>e.TH Sl^^rkg 

lÜ-'JH.I 
helyesen alkalmazva, minden növénynek l eg jobb és legoloaóbb fossforsavas 
mütrágyájn . Kívánatra szakmunkákka l ós á r -a j án la t t a l késssógesen szolgai 

W MT- KALMÁR VILMOS, BUDAPEST "W* H l 
VI. T e r é z - k ö r u t . 3. ssám. 

A Tlininnssaliikgvárak. Berlin, vezérképvisolóje a magyar korona országainak 
területi1!!. S C Óvakodjunk a h a m i s í t á s o k t ó l ós ügyeljünk a 
VÓdjogyre ! "WO  Mimién z*ák líloinrárrsl és tartalom jelzéssel vmi ellátva. 

Gyomorbajban szenYedőknekí I0S* 

Mindazoknak, kik akár meghűlés akár a gyomor fellel  kelése, akár pedig 
hiányos. nebezi n emészthető, igni rn vagy iu'i'll liiileg élelek élvezése, vagy 
pedig ifmlell^n  él-tmóil által nuiiuknnk valamely gyomorliaji, nevez-te?-ii: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kiliinö liáziszer ajánltalik, melynek kiváló hatása sok év 
óta ki vau próbálva. — Kz nem más, mint az 

Ullrich Hubert-féle  FŰSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talál t növé-
nyekből es a legkitűnőbb jo borb l .kószittetik, erösit i és táplá l ja 
az ember emésztőszervezet t, elhar t j a az emésztési zava roka t es 

az egészseges vér ú j r a képzesere kivalolag bat . 
A fi-ntnevezeit  Fiiszereslininak kellő időben való használata állal a gyo-

morbajok már rtirájakliaii megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
rtetineski-ilni, liosy azt kellő időben liisználja. A krónikus gyomorbajnál M'épii 
jelen-égrk, milyenek : a főfájás,  felböfögések,  melleges, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha nlynn hevesek lépnek is IVI. a 
bornak néhányszori élvezete nlán azonnal elenyésznek. 

^7plírl l lfri l lác  ** 8 l , n ! , k keii.-nietlen kiiveikezménvei, mint a szorulás 
OícMJUgUldb kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamiül a vérlolulások a má|l>an, lépben és a veiöczér rendszerben (aranyeres 
bántnlmak) a FÜBzeresbor által gyakran igen eyursan elhárittatnak. — A 
liiszeresbor megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkal-
matlan anyagokat a eyoinorból és brlekl'öl eltávolít ja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
•lágyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképzőilésnt-k és a máj beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori Fejfájásuk,  HZ álmatlan éiszakák lassanként vég-
kép kimerítik az emb-rt. — A liisz-resbur az elgypneiilt életerőnek uj impul-
szust ad. — A fttszeresbor  Fokozza az étvágyat, előmozdítja az emésztési és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcseréi. gyorsítja a véi képződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvei teremt. — Mindezeket számos 
elismetés és liálairal bizonyltja. 

A liiszeresbor palaczkokbaii 1 111 50 kiéri és '> írtéit a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Usikszépviz, Csikszenlniiklós, Kare/.falva, 
Kápolnás-OlabFaln. Homniód, Dálya, llögőz, Darócz, Zomhor, Baról, Telegdi-' 
baezon. Tu-náil, Hánkfalva.  C'siks/.nitgyőigy, Sósmező, UyergyÓHzenlmiklos, 
Üyergyódtlré, Wyergyó-Allalu, Gyergyótölgyes, Gyergyónjfaln,  Csikszenlniárton, 
Kászon, Parajd, Siklód. Koronil, filéd,  Karkaslaka, Székelykereszlur. lirkeil 
Kelek, Szászkereszlur, Kacza, Kőhalom. Ugra, A.-Rákos, Hodok, Miklosvár. 
N.-Ajla, Uölön, Zalán, Csernátnn, Uereczk, Zabola. Sepsiszentgyörgy, Kézili-
vásátliely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Küszerrsbor eredeli minőségben három és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre kdldelik Ausztria—Magyarország va-
lamennyi helyiségbe. 

B®" Utánzásoktól őrizkedni kell! " V I 
2-ii Világosan 
ULLRICH HUBERT-féle  Fúszeresbort kell kérni!!! 

Egy jó család-
ból való fiu,  aki 

legalább két gim-

náziumot végzett, 

Dţomdâsz 
taiiliiat 

felvétetik 

CSÍKI LAPOK 
kiadóiiivA(HÍAliai). 

A JELENKOR LEGJOBB TEIOFEDESI ANYAGA • • 

MAGYARORSZAGI KOZPONT: 

ETERNIT MŰVEK HAKCHEKÜUOS 
BUDAPEST VI.,ANDRÁSSY-ÖT 5 3 . 

O r i á s s i s z e r e n c s e T Ö B Ö K N É L ? 
^ ' e l í J L l a a a . u L l l a . s . t l s L a a -

»7. a szcrenc.se, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 19 millió 
koronánál több nyereményt fizettünk  ki nagyrabecsiilt vevőinknek; egye-
dül az utóbbi 6 hónapban a ft  I c g i i n g y u b b n y e r e m é n y t és pedig: 

3 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre, 
1 400,000 koronás legnagyobb főnyereményt  n 83451. sz. sorsjegyre, 
továbbá 100.000, 80.000, 70.000, 60.000, 26.000, 20.000, 
több 15.000, 10.000 koronás és ezeken kívül iné^ sok egyéb nagy nye-
reményt. — Ennélfogva  ajánljuk, bogy a legközelebb megkezdődő, a világ 
lvgesélydusabb osztálySOIHjátékában vegyen vészt és rendeljen nálunk egy 
szerencsesorsjegyet. 

A most kezdődő 1G. -4-4A AAA sorsjegyre A A A pénznyeremény 
niagynr osztálysorsjátékban l l v i v v v ismét U l / « l / V v jm fa  összesen 

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

jfiindenki  keresse nevé t ! , Mindenki kteéralj* meg szerencséiéi 

(Mlyst a. k. a aansattta Baftalálbat).  ~ láatngjniuk ama mallett éli. » « 

Ááám . 
AMI <c£ 

ta ÍTlUli au* Ááám . 
AMI <c£ «in OdMüi m t AééU UM KM £3 9émM DAvU SS 
i p « i mii MOM IS4M twa am ASÍS™ HM 

WSIfi 
DnaA DomokM 

IS4M twa am AJb«rt 4436« Dán ISM A1IM4 »9111 DoroUt mn •kos 9M1I Bdltb Mm AD áll* Wll Ede MIM Ambroa »145 Bdvln ;:«)! 
Andor Mr.di Slab IRJXAA 
Aodrás Elemér mim Aona 4*HS Emil HÍM Antal 1.'»!' Emma tlHI Aranka MiM Endre SH1 Arm.iod SS 14 Ernő 124U Arnoid S4 4s EruesstUi • I I I ! 
ArpAd VSS-.'H Ervrln Eva llmiT .'. r'liar 1USJ 

Ervrln Eva ! U-.'J Airel ÜMlJ Erxsébat A li'A tntw S.'VÎC Etel S'JKü L."t int MI5S FáblAa L maabás mm Félla >!W Bclo Î74'.» Ferdinánd Sitii B euetlek SltH Fereae » 1 Frroát l.'V.'l Flóra SIH Berta SICJT.t Frasolaka MU Borta laa Frlda IMH ElanUa wJST >1111 Bodor Eopdin svvse wJST HÓM Bodor Eopdin M27.1 Gábor um Borbála S914j Oábrlalla MUl Eorit'.ca a 7ÎSIH Gáspár Utll Bntpo ' ••1 31 Gedeon MIM 

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

Brassót Portland-Cement-Gyár 
B R A S S Ó B A N . 

Csikszeredán kapható: MbertJBalázs és Fia urak kereskedésében. l l 0 
Nyomatott CaUaasredábaa, Siroboda Jóssef  könyvnyomdájában. 1006. 

Legnagyobb nye-^ 
remény esetleg 

Továbbá I jutalom 6 0 0 . 0 0 0 , 1 nyer. 4 0 0 0 0 0 , 3 U O . O O O , 
2 Í O O . O O O , 1 â OO.OOO, 2 n 8 0 . 0 0 0 , 1 â 7 0 . 0 0 0 , 2 ú 
OO.OOO, 1 |\ 5 0 O I I O , 4 0 . 0 0 0 , 5 ú 3 0 . 0 0 0 . 3 ;t 2 5 . 0 0 0 , 8 á 
Sf iO.OOO,  8 11 1 5 . 0 0 0 , 36 ti l O . O O O és még sok egyéb nyeremény. 

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű Arai: 
1 s eredeti sorsjeofii—-751  kor. 1.50, 1 1

4 eredeti sorsjegy írt 1.50 v. kor. 3-, 
i Q fi  i fi  10 

2 il ll ii ii u - i l1 ll ll ll o. ,1 ii lo. 
A sorsjegyeket utánvéttel vagv az összeg előzetes bekül-

dése ellenében küldjük. — Hivatnlos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket 
lenti eredeti szcrencsesorsjegyckre kérünk azonnal, de legkésőbb 

m t f o l y ó  é v i M l J i m h ó 25- ig -an 
biznlommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak 
és mert nz I osztályú h ú z á s már f.  é. m á j U S lió 25-én és 26-án lesz. Bankháza, 

B u d a p n l TOROK A. és T 
M » Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. í m 

Föárudánk ositálysorsjátsk-üilstsl: Központ: Teréz-körut  46 a. 1. fiók  : Vúczi-
körut  4a. II. fiók:  Muzcum-körul  lí\a.  III . fiók  : Erzsébet-körul  54\a. 




