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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiiulóhivuUl: 
8 Z V O B O D A J Ó Z S E F k ö n y v k e r e s k e d é s e , 

hová n lap Kxcllrmi rónzél illető minden közlemény, 
valamint liir.Mésvk óa clÓHsetési fiijuk  is küldendők. 

Vasutunk ügye. 
Ul^ibbí időbeli a lapok nyomán is-

mételten tárgyul™ lettek a közvélemény 
előli a székely acliónak eredményei. Si-
kertelenséggel vádolták némelyek a ve-
zetőséget, az egész eljárást pedig lill Itó-
nak hirdették, inig mások viszont azt 
esetleg értékén fellll  becsülték. 

Szó esett ezekben a czikkekben sok 
mindenről ; mi magunk is rámutattunk 
egy párszor azokra a közgazdasági hi-
ányokra, a melyek a bajoknak knlfejéi 
képezik. 

Egyik szülő ok bizonyára a székely 
körvasúink tervezett megépítésének el-
odázása. 

Egyik alkalommal bejárta ugyan a 
székely lapokai az a liir, hogy a vasút-
építésének vármegyénkben való megkez-
dése valószínűleg késedelmet szenved, 
sőt ez évről egészen el is mariid. A ma-
giun részéről azonban e hírnek kellő 
alapját annál kevésbbé láttam, mivel ép-
pen az a kormány, mely életbe vágó lét-
kérdésünk iránt a legnagyobb előzékeny-
séget tanúsította, sőt maga volt az, mely 
elődeitől eltérően az egész ügyet egy-
szerre megoldotta, még a kormányon 
voll H uz Ügyek vezetésével meg volt 
bizvn. 

Abban az időben nagy várakozással 
fogadta  az egész ország és rokonszenve-
sen üdvözölte a beruházási törvényja-
vaslatot ; de különös megelégedést a do 
log természeténél fogva  a székely nép-
ben és különösen vármegyénkben kel-
tett ; mert végre hosszas húzás-vonás, 
nemtörődömség éa mostoháskodás ulán 
megkaptuk azt, mire igazság szerint 
már igen régen, de tételes jognál fogva 

Megjeleulk a lap 
• I n d á n s z e r d á n 

Kéziratok nem aduloak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

ügyvéd. 

is az 1895. évi VII. törvényezikk értel-
mében jogunk volt. 

El lett rendelve, törvénybe lett te-
hát iktatva a szászrégen—nmiléfalvi  vo-
nalnak kiépítése, sőt annak megkezdését 
is 1905. év tavaszára kilátásba he-
lyezték. 

Valóban ránk is fért  volna egy kis 
segítés. A székely ember lőfoglalkozása, 
a melyből pénzhez juiliat, az álatte-
nyésztés ; természeti viszonyok utalják 
erre, a mostoha körülmények, a nagy 
ipari élet teljes pangása miatt, nincs 
mód a pénz szerzésre. A mult évi laítar-
mányszUk esztendő miatt azonban uiarlta-
államánya előbb értékét vesztette ; később 
pedig maga kénytelen volt nemcsak fe-
leslegét, hanem igen sokszor még a 
szükséges állományt is potom áron el 
adni. 

Ilyen körülmények között az egész 
l'üld népe epedve várta a vasút építését; 
melytől gazdasági fítllendlllését  várja. 

Kétségbe vonhatatlan lény és ígaz-
ság ugyanis, hogy a vasúti építkezés 
magit is az illető vidék népére valósá-
gos áldás Feltűnő az az emelkedés u 
jó létben, mely nyomán fakad.  Egész 
becsületes, szorgalmas néposztályok meg-
menekülnek a veszedelemtől, mely ad-
dig a teljes lönkrejiittással fenyegette, 
sől esetleg örökidőre megvetik magok-
nak az anyagi jólét alapjait. 

Népűnk eddig teljesen elzárva seny-
vedett a világtól. Sáfárjaink  rettentő hi-
bát követtek el, uiidőn ezt az értékes 
fajt,  mely a magyar nemzeti államnak 
ezer éven át oly erős, önlelá'dozó ke-
leti védő bástyája volt, a uiely leghíveb-
ben megőrizte nemzeti voltát, senyvedni 
hagyta, sőt még azokat az előnyőket is 

Nyí l t té r i o t lkkek 
soronkint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

megvonta tőle, melyekkel még e hazának 
idegen ajkn lakossággal biró s kevesebb 
értékll vidékeit is felruházta. 

Ezzel a politikával teljesen szakított 
Tisza István gr. kormánya ; helyes ér-
zékkel fölfogta  siralmas helyzetünket, 
sőt orvoslásáról is gondoskodott ; de a 
tényleges megvalósításával — késik. 

A kiépítendő vonalrész kiépítésére a 
kereskedelmi miniszter hónapokkal eze-
lőtt kiírta volt a pályázatot. A pályázat 
azóta már régen lejárt, de a kormány 
azok fölölt  dönteni ugy látszik egyálta-
lán nem is szándékozik. 

Lehet érteni a kormány álláspont-
ját. Ezer és egy okú lehet, s bizonyára 
van is arra, hogy ilyen fontos  kérdés-
ben a döntéssel u következő kormány 
kezét ne kösse meg. 

De ilyen fontos  dologban uzt hi-
szem, sem nz alkotmányos többségnek, 
sem a kü/.vélemény nek semmi kifogása 
nem akadna, ha a kormány lehetségessé 
tenné eu tek a ránk igen nagy fontosságú 
és égetően sürgős kérdésnek a megoldá-
sát, az árlejtés fölött  való döntést. 

Hiszen ez az Ugy annyira elő vau 
készilve, hogy nhhoz azt hiszem semmi 
ujabbi érdemi munka ttem gzUkségeg. 

Valóban itt ezer-ezer ember várja, 
reményű, liogy nem sokára megkezdődik 
a vasútépítés ! 

A nép emberei ngy beszólnak róla, 
mint amit nagyon óhajtanak, amit várnak, 
a mire föltétlenül  szükségük van, hogy 
itthon megélhessenek. 

A vasútnál olyan munkát kap, hol 
verejtéke árát némileg jutányosabban 
űzetik s családjának honn hagyásával 
nent kénytelen a vándorbotot kezébe venni, 
s idegenben keresni a megélhetés módjait. 

Előfizetési  á r : Egész évre 8 kor. (KQUaldro) 11 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen ezégek hirdetési diia előre fizetendő. 
Hirdetés i d i j ak a legolcsóbban számíttatnak. 

Azt hiszem nincs az a többség a vi-
lágon, a mely a kormánynak hasonló 
természetű intézkedéseit helyeslésével ne 
szankczióuálná. Hu egyébként nem, elő-
zetesen ki lehelne kérni n országgyű-
lés hozzájárulását; hisz az ilyen már 
igazán nem pártpolitikai, hanem nem-
zeti érdek 

A vasúti építkezéshez vármegyénk-
nek és egyáltalán az egész székelység-
nek igen-igen fontos  éa sürgős érdekei 
fűződnek,  ezeknek az érdekeknek a ki-
elégítését halogatni nem lehet éa nem 
szabad. Azt hiszem akad azok között, 
kik érdekeinket oda lönn képviselni hi-
vatva vannak, olyan is, kiben ez az 
eszme meleg támogatásra talál ; s a ki 
ki lógja használni a jelenlegi kormány-
nak velünk szemben tanúsított jó indu-
latát s megkönnyíti annak muukáját ; 
vagy, ha a mire újból a közel jövőben 
némi kilátás ígérkezik, egy ujabb kor-
mány fog  alakulni, figyelmeztetni  fogja 
azokra a káros következményekre, me-
lyek n dolog halogatásából elő álla-
nának. 

= Politikai újdonságok. A két ele-
jéu még hosszas válság sötétsége fogta  el a 
lelkeket, ma azonban már ezt a homályt egy 
kis jótékony remény di rengő lénye váltotta fel. 
Ö felsége  a király újból érintkezésbe lépett a 
lólibséggel, s Barián báró közfts  péozlgymi-
nisztert azzal a megbízással küldötte .homo 
regias'-ként Budapestre, bogy ott lépjea össze-
kötésbe a koaliezióval; kérjen részletes felvi-
lágosításokat a felirati  javaslat tartalma felöl, 
s hasusn oda az ellenzéknél, bogy ez jelölje 
meg azt a férfiút,  kit a koláczió programúja 
alapján a kormányalakitáaban és kormányzás-
ban is támogatni hajlandók. 

Azt irják a lapok, hogy a király legszí-
vesebben Koseolk Kerenczet fogadta  volta, 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A sakk-párti. 

(Németből fordította:  B k.) 
Cslaos, kedves fiatal  ember volt a mi Ru 

dolfuok,  bohókás, víg kedélyű, ugy hogy min. 
denki kereste az ó társaságát. Mind emellett 
volt azonban egy oagy gyeugéje: aa öndicsekvée. 

El slstl nem szokat a nagy mondásokat 
értem, mely sok okoa éa korrekt embernek ia 
ngyazolván második terméeaelévé váll. hanem 
azokat a nagy mondáaokat, melyeket az ember 
nem tud ellenmondás nélkül elhallgatni a bizo-
byoa körülmények köaött boasusaá ia teaai. 

Mindea fáradozásunk,  hogy Rudolf  bará 
tunkat eme gyengeaégéből kigyógyítsuk, aa ó 
vaatagnyakuaágán hajótörést azenvedett. Nagyitá 
aeinak rengeteg nagy tere volt: ó tudott min 
denl. Ugy mint ó, senki eiubeifla  nem tudott 
semmit. Többször elbeszélte, hogy ó felülmúlha-
tatlan uaaó. A vízben egyszerűen oda baza van ! 

Hat óráa uazótourok csekélység neki I Még 
alámerülni is tudott I Abbáziában n tengerparti 
vendégek uaponlriot ovatióban részesített'* I Ter-
méezeteaea soha senki aem látta ót aszni. 

Nyáron .történeteaen" más éa más úszó-
dat kereaett föl,  vagy pedig „idó elótt- volt ott I 

Rudolf  barátuok mesés turista la volt. Aa 
( hegymászásai... I Az embernek miodew haja-
aaála az égnek állott, mikor aiokat a veszélye-
ket festette,  melyeket a hegymászásai kóaepette 
átélt. Az ilyen kirándulásokat .elvből kifolyólag* 
csak egy magára tette, mert — amint mondotta 

— sz ó ábriudozásaí a terinéazeiben, nem en-
gedték meg a társaságot. Épen oly utolérhetet-
len volt a kerékpározásban, felülmúlhatatlan  a 
toruázáaban, bámulatba ejtó a lovaglásban is. 

Végtére ia boazankodui kezdettünk, hogy 
folytonossá  ezekkel állit eló. Mindezeket azon-
ban oly aseretetre méltóan és ártatlan naivaág-
gal tette; oly biztonsággal vette elejét iniuden 
elleuvetéaaek és azeir,reháuyáanak. miszerint 
sohasem tudtuuk annyira kíméletlennek leuni, 
hogy véleményünkül neki alaposan megmondjuk. 

Bgyazer aaouban inégia csuful  járt a mi 
Rudolf  barátuuk. 

Aa ó legújabb dicaekvéaeinek tárgya a 
aakk-jálék volt. Sakk-játaamáíröl csoda dolgokat 
beszelt ol éa ha egy pártinak aa eljálazására 
kérték föl,  ei elöl mindig kibúvót talált. 

— Te Rudolf  I Gaze! a megszólítással fordult 
Mrsaaágunk egyik tagja a flatai  emberhez, aki 
épen ea alkalommal is az ó világra szóló tettei 
röl tartott elóadáat. 

— Te Rudolf  — aemmi ellenvetéa — liul 
nap meg kell mentened a becaülelünke! I Sógorom 
Berlinből itt vau, ki • sakk játékban valóságos 
művész. 

Oly eoksi beszéltem neki a le mesteri vol 
tódról, hogy véghetetlen kivánoai leu. Ilnlnap 
délután velem idu a kávéházba jö. Remélhetőleg 
érdekes ütközőiben fogunk  gyönyörködni. Mentád 
meg földieid  becsületét ilju barátom I 

Rudolf  barátunk kevéabbó örvendett ennek 
a kijelentésnek. Ooudolatokba merült éa végre 
akadozva igy szólott: 

— Holnap ? Holnap azonban nagyon neliu-
zeu tarthatjuk meg. Sürgóa megbeaséhii valóm . . 

De inost Bzépen ráazedödött. 
— Ez alól nem lehet kiaiklaui öndiesokvö . . . 

röviden Rudolfnak  akarata ellenére ia becsület 
azavára inog kellett ígérnie, hogy i legközelebbi 
napon kávéházuukbau pontosan megjeleni1;. 

Ö azonban nem egyedül jölt, hanem egy 
fiatal  ember kiaérelóben. kit nekiink ugy muta-
tott be, mint unoka öcscset. 

— A flatai  ember nagyon érdeklődik a 
sakk-játék iránt, eljött, hogy valamit tanulhasson. 

Erről az unoka öosról eddig senkisem tu-
dott semmit. 

Igen . . . t Szemeinkkel egymást biztattuk, 
hogy caak ügyelni. 

A fcölciönöa  bomutatkozáa megtörténi éaaa 
ellenfelek  a sakk táblához ültek. A játékot ter-
méazeleseu mi feakült  figyelemmel  kiaérlük. A 
jo Rudolf  nagyon Megesnek látszott. Unoka 
öcscse gibiczelr. Mindnyájan éeirevettük. hogy a 
mi maladorunk habozva, halárosatlauul többatör 
megfogja  az „ilakot", de nem teás liuzáal vele, 
hanem ahelyett egy másikkal teljeaen ellentétes 
mozdulatot végea. 

Biztoara nem játezott, de azért hibát nem 
követelt el. 

A harea hevea volt éa már a végéhes kö-
zeledett. Rudolfnak  még oaak két huaáaa volt I 
az egyik a győzelemhez, máaik meg a vereség-
hez vezetett. 

A lélokielfinküt  ia vlaazafojtolluk. 

Rudolf  habozva a helyea alak utáa oyul.. 
akkor hirtelen megrándul a karja, odahagyja 
azt éa mohón a máaikat, a rossz huaáat teszi 
meg. 

— „Matt." 
Palrengetó uevetóa tört ki. Rudolf  aavartaa, 

tanácstalanul tekinteti egyikről a máaikra, végül 
pedig aiemrehányóan uuokaöcacae boaaua aresára. 

Hahler Miksa, ami tréfavadáazunk  ésaré-
vülte ezt a tekintetet, haholásáaáuak ujabb ki-
törése ellen küzdve. Rudolf  vállára csapott. 

— Ö arról nem tehet kedvesem; ó nagyon 
jól játazik éa feladatát  derekasaa teljesítette I 
Valahányaaor a lábadat kiméleteaen megérintette, 
miudannyiazor hibázni akartál. De tudod, aekem 
oly jó orrom van. Ssemeim ia vannak I Éa akár 
az asztallapon ia átlátok. Ügyesen kigondoltad 
a dolgot az unokaöcséddel I 

— De megengedj... a s . . . az . . . 
— Végzetes tréfa,  mondom én neked — 

aaakitá félbe  Hahler a felizgatott  dadogót — 
a legjobbat azonban még nem radod: amikor a 
teljes húzást akartad tenni, a döntő lábérintést 
én adtam. Én a többieket már elóbb elkéaaitet-
tetn voll arra, hogy tégedet félre  foglak  vezetaf. 

Rudolf  sió nélkül felkelt  az aaztaltól éa 
eltüat. 

Társaságunkat kerüli asóta. Hogy még job-
ban olkerülheaaeu, más kerületbe ia huroiolkodott. 

Vájjon a kura baaznált-e . . . 7 Attól tartok, 
hogy a fiatal  ember dieaőaégéaek csak a sala-
iéról változtatta meg. 
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mint a többség jelöltjét, de Kos'utb erre a 
szerepre vállalkozni azért nem bajlaodó, mivel 
ő elvileg ragaszkodik a persznnáluuióhoir, 
azt tekinti ui;y S, valamint pártja in czajok-
nak ; ininél fogva  balvanlieles intézmények 
alapján » annak érlelméliea kmmányzó pártot 
nem alakíthatnak, — legfelebb  támogathatnak. 

Itnrián báró küldetését »/. egész politikai 
világban, tehál a kitaiiczió kebelében u> reniény-
nyel fogullák  * legtöbben ngy ítélik meg i 
helyzetet, liogy a válság megoldása nincs niesz-
sze. Hogy azlán ez a meg.ildás mennyit log 
altitól a követelményekből. melyeket a koahczió 
zászlójára irt, megvalósítani, az még ntosl tel-
jesen burkolt kérdés. A jelek azonban arra 
mutatnak. Iii.gy semmi alapja 8" volna annak, 
bogy magyar vezényszóról álin idiizzank. Ha a 
megegyezés létrejön, az r-ak ngy jöhet lélie, 
fia  valamelyik fél,  vagy a király. vagy a több 
aeg lelailja állás|iiint|ál. A I' lirali javaslat, 
KánSy ismeretes teive, s más a jelek arra 
mnlalaak, li-gy az engedékenység inkább a 
kualiczió kebeleb n van meg. 

Persze ők a kmmányalakiláa mellett 
IIngy logadkozással hirdetett elveiket is sze-
relnek diadalra vinni, hogy ez sikerülni log-
és m-nayibeii, tal.in .i legközelebbi napokban 
elválik. 

Gimnázium vagy reálintézet. 
Ismeretes olvas.'ink elölt, ltogy Oyereyö-

asenimíklósoii mozgaloiii imliili im-g, melynek 
czéljn az, boiiy várni* gyénknek tekintelyes 
községében algimnázium állínsasék Tel. 

Az i'szim* uí  egész gyergy/>i i/itol)i::<'i,czi;i-
nsk k'izöhnjlásii, s liogy vnloh m s/iik^'g .'un 
len, az a lény igHzolja leiijohbsn, hogy Hiinnk 
megvalósítása énlekébeii lelkes csapit mirnko 
zotl s a vármegyei lörvéiiylnilnsilgi hizottsiíg 
tagjui a legközelebbi közgyiilésim a kérdési nem 
csak szőnyegre hoziák, liánéin n vürincgy <-i «la-
pokból e czélra ízen tekintélyes összeget íyéiube 
kivi ini1.' vetni, esetleg (gyo ieseii i soktól kí-
vánják léleailcm. 

Síelünk kiji'ien'cni, li 'i'.y a g)crií}. i ré-
szeknek azt a kívánságár, jojtoinsk. méltányos 
mik és tcljesithclótiuk tiil.iljuk. mely egy közép 
iskola fulalliiásiira  irínyül. libben u törekvésük, 
ben egyiilt fognak  vcliik lalálni a muiikúh.in ; 
ott leszünk, a Imi sziiknig ik v.m segítségre, 
mert nemcsak az ók erilekéb.'ii, Iriiiem az egész 
vármegye közönségének érdekélten állónak to 
kiiitjiik a föladat  sikeres megvalósítását. 

I>e értsük meg egymás', mi coik akkor 
ós addig tartjuk teljesíthetőnek és táiiiogat.-iii-
dónak mozgalmukat, míg uzt ugy a síj-il, vnla 
mint az egész vártiK-gye erdekeivel összei'gycz-
teihsiőuo!: luláljuk, miit nzt l.íljiik. Imi:} >'k 
nem a vármegye lobbi része ellen, haueiii mel-
lette kívánnak érvényesülni. 

Azt hisszük. Iioüy a gyeigy.ö részeknek 
az te kívánsága, hogy ntl áziiim á'litta* 
sék fel.  a/, iikola forimijiira  nézve ueui tiiiliitn*, 
vágyuk csupán iíllulnii09iágb:iii srr-i terjed ki. 
iiog) ottan city középiskola líllittns-ék fel.  liogy 
az gimnázium-e, reálimézet e. az rájuk nézve 
egyelőre íirevt-laii.», uiblig leu.-t'alih, mis tsutleg 
sz okokat közelebbről niegvizsiíáljiik. 

Must. liogy jur NAP nuilv-.i IV liirvt ti) HIILN-

sáci közgyűlésen erre nézve elhatározó lépések 
történlieitovk, kötolchscgünkm-k turljuk iié/.ciein-
ket, okúinkat elúailui, iichouy esetleg u kozvi-le-
mény és a tanok liijékoKailansága minit vég/élés. 
a késébbt'ii lívlyeliozli.itailiui levelesek fordul 
janak elö. 

Véleményünk az, heg) ugy sz egész v;ir 
megye általános. valamint a gyergyói rcazek 
különös érdeke szempontjából elhibázott doinit 
volna, ha a Uyergyószenimíklóson felállítandó 
középiskola nem vnlunely r?álinlózet, liiinem 
gímnáziiiin volna. 

A gyergyói részek kívánságának jogos 
voltál rétiünkről kél okra lehel visszavezetni: 
először, llogy a jelenlegi középiskolától messze 
esnek, s egy algimnázium felállítása  scgiiune 
ezen A bajon. 

Kz konoly érv alig lehet. Hiszen iud|uk, 
liogy a uiivendékek iskoláztatásában az utazás 
jöhet a legkisebb figyelembe.  Kiihiubo» ia i 
vasúinak kiépítése már csak rövid idő kérdése 
akkor |ioúig a közlekedés, az utazás semmi 
nagyobb nehézségbe nem fog  iiiközni. 

Ha pedig e gyergyói részek csupán azt 
akarják elérni, hogy egy kösépiakulájuk 'egyen, 
bogy ezáltal központjukat, vidéküket tejleaazék, 
a a vele járó tlónyöket élvezzék, akkor a 
mennyire jogos ez a kívánságuk, másfelől  éppen 
olyan kevéssé fognak  ragaszkodni annak titnni-
ilália formájához. 

Hiszen aa egész országban érezhető az 
visazsli.itás, ipnly a humánus irányú oktatásnak 
tultengéaéból aaárinazik. Statisztikai adatokkal 
bizonyítják, hogy • prolotáriáiuanak valóságos 
melegágya a gimnáziumok szertelen sokasága 
Ezek a szempontok vármegyénkben kélazeresen 
érvényesülnek. A somlyói Intézetbeu végzők 
egy ié>ze idegenbeli keres boldogulást a a mag 
maradóit rósj sem lud a vármegye területén 
előképzettségének mefclelő  hivatást találni. Más 
részről azoiihan inipjiiiilkbaii és viszonyaink kii-
zölt is a re:ílis kiképzésnek nyílik nagyobb lér. 
A vármegye területén mind jobban szaporodnak 
*z ílyea irányú pályák. A nagyobb vállalatoknak 
messziről kell hozumiok egy-egy könyvvezetőt, 
pedig olyan lizetést liiztosilsuak, amit állami 
szolgálatban csak évek múlva lehet elérni, más 
részről erdészet, osztúlymérnökség. állami építészet 

az efféle  hivatalokban, a vármegy» szülöttei-
nek liirél sem lehel hallsni. 

Különben is egy I2000C lakóval bíró vár-
megyébeu teljesen elégséges egy gimnázium; 
küiónösen ha tekinteibo vesszük, liogy a szom-
szédos vármegyékben 2—2 ilyen irányú közép-
iskola van már. Kgy másik hasonló intézet csak 
rontana n csiksomlyói gimnáziumon. 

Hu a gyergyói részeknek ez a kiváltsága, 
akkor törekvésük aeparatÍ9tikus jelleget öltene, 
a nem érdemelné uieg a támogatás*. 

Különben ia esé-zségea éa tárgyilagos fel 
fogás  mellett kelaéglelen. hogy Gyergyóazeilt-
roiklós érdeke maga is kizárja a középiskolának 
gimnáziális foriinijái.  Hiszen, Im ott egy reál 
irányit intézőt lesz, fejluszléséiiek  szüksége és 
lehetőségű már mngiiban az íutézineiiyhou benuo 
van. Hasonhí iriiuju intézőt nitios uomcsak Csík-
ban, de a viJékun is kovés volna, Knnélfogva 
nemcsnk Oyergyi'iisk, liuuem nz egész vidéknek 
laiiuliii vágyó gvcrmckeí oda gyűlnének össze; 
s igy sokkal többet nyeriio nyergyésienlmiklés 
éi virféke,  mint egy algimnázium állal, melyei 
legfellebb  a gyori>yóí;ik keresnének fel. 

Hogy még m>is látszólagos érvekre is ki-
térjek, uhh:iii az esetben, ba reáliskolát lctcsite-
iiéiiek, iKiii Milns-e könny ii feladata  latin nyel* 
fukultntiv  tiiniiiisa által eisyik taniutézotból a 
másikba valii úilépésl lehotségessó tenni'? 

Ha Gyergyó sajtit kiillBégén épil fel  isko-
lát, ahhoz legfeljebb  észruvételeink lehetnek, de 
lia a várinegyo segélyét veszik igénybe, akkor 
annak mindoii részit elvárhatja, hogy a czél 
olyan Jegyen, amelyért érdemes áldozatot hozni, 

mely az általános érdekekkel som áll ellen-
kezésben. hanem lehetőleg előmozdítja. 

Azt biszsziik, gyergyti testvéreink méltá-
nyolni focjitk  ezeket a tekinioti.'kei, s akkor azl 
Itiszsziik miíküilúsiik sikere elé kmnnly akadályt 
senki sein fog  gördíteni. 

Székelyföldi  &épiocsi-Részvénylársasái[. 
A székelység i«a* barát ia Borszéki Soma 

nyűg. miniszteri osztálytanácsos, a mint imljuk, 
már eddig is mindéül elkövetett s most is loly-
l»n abban niilködik, h >gy a/, apabi'lai—maros-
vásárhely — székely udvarhely—sepsiszlgyórgy — 
con-ilanziii vasútvonal, mely va'öili székely s 
eg)iKMl niHeysi nemzeti érdeket szolgálna — 
kiépitlessék. Must vnii sajló alnll egy iiaeynbb 
szabású könyve is, melyben liazaH<ts lelkesedés-
sel, széleskóitt tspasztalatokból meiitell tudással 
fejtegeti  az igazi s/.ékelyvasut s/.ilkséges voltát; 
l'J02 ben pedig a lusuádi székely kongresszuson 
hasonló indítványt teriesztett volt elö, a mit 
— sajnos — mm méltatlak érdeme szeiiut. 

A lelkes öreg untak eme alígba megvaló-
suló eszméjét akarja némileg dűlőre juttatni az 
* mozgalom, mely Székelyndvarhelyen iudull 
meg s arra lórekszik, bngy a székely megyék 
kózött eddig fennálló  közlekedési válaszfalak 
rövid idő aUli leijus-n lerontassanak és helyébe 
a lest véri ősszelüniöi Qlés, a napról napra lör-
ténó érintkezés lépjen. 

Kit a nemzeti üaszetarlozanilósAgot pedig 
ha nem is vi.miuti, (le gyakorlatias irányban 
fejlesztendő  gépkocsi-közlekedéssel véli az a 
társaság előmozdítani, niely mozgalmat iodilotl 
egy „Székelj földi  E si Gépkocsi-Részvénytársa-
ság'- megalakítására s mely czélból aláírási 
lelhivá'l bocsátott ki. 

E felhívásban  el vaa mondva, bogy köz-
lekedés tekint, télien zsákulczábau vagynnk 
mert mintegy Itt ezer km', terileten fél 
millió lakosnak még ngyszólva semmi vasalja 
aincs. Ezen a biányen "skar segiieuí a részvény 
társaság a gépkocsik által, mely eddig csak i 
gazdagabb nsztályaak állott rendelkezésére 
drágasága tolylán. míg a társaság a legszegé-
nyebb embernek is lehelövé teszi ez esz-

köz által csekély Összeg ellenében az utazást. 
Kiszámilbalfttlan,  tehát óriási elónyöket 

kívánunk njujtaui ezáltal, bogy ,.Székelyföldi 
első gépkocsi részvénytársaság" czég alatt, 
100,000 korona alaptökével, melynek fedezésére 
egyenkint 100 korona névértékű részvény ki 
bocsátása szolgál — oly vállalatot létesítőnk 
3zékelyudvarhelyt, a Székelyföld  természetes 
központján, a honnan és a melynek segélyével 
vasút hiányában szenvedő székely testvéreinket 
minden unnlou a mai kívánalmaknak meg-
felelő  gyorsasággal fölkereshetjük  és találjuk. 
Ezzel egyazersminl U| életre óhajtjuk ébresz-
teni lermészeli kincsekben oly gazdag székely-
földi  fürdőinket  azáltal, bngy a gyors közleke-
dési elősegítjük éa az idegen forgalmat  feltét-
lenül biztosit juk számukra. 

A tervezetbe Veit körforgalom  egyelőre 
következő útirányokban történnék: 

1. Székely udvarhely—Syergyószentuiiklós-
Borszékiül dü. 

•2. Székelyudvarhely—Homoródfürdö-Csik 
szereda—Borszék. 

3. Székely uilvarbely—Homoródokláod— 
Rarótli—Uibaiofalv&fürdó—UálnásISrdő  (Torjai 
btdösbarlsnp)—Kézrtiváaárhely. 

4. Székeiyutlvarhely—Szejkelttrilő - Kö-
rönd-fliidő—Parajd—Szovála-fürdő—Nyáráil  sze-
reda—Marosváaái hely. 

Az idő elóbaladoll voltára való tekintettel 
bogy a moforuakocsi  járatok még ez évij'unius 
15-én megindulhassanak, az aláírási batáridől 
1906. évi május hó 28 ikáig tűzték ki, a melyen 
lul részvényjegyzéseket nem fngaduuk  el. 

Az aláírásuk minden egyes részvény név-
értékének 10 százalékát és 2 korona beirásdij, 
összesen tehát 19 korona fi'.etendö,  a mely 
összegek és ezen aláírási ív f.  évi máius 31 ig 
Csillag József  Zálogkölcaöuinlézeli és alapító 
társasági pénztárnok cz.imére okvetlenül bekül-
dendők, mivel az aláírások csak ez esetben 
lesznek érvényesek. 

Azon nem reméli eseiben, lm az alakulás 
bármely okból létrejönni nem tudua, az egyes 
részvényjegyzések ólán bittzelett 10 százalék 
az aláíróknak visszafizet  lelik s ezért az alapilók 
egyetemlegesen felelősek. 

Az alskuló közgyűlés 1904. junius 4-éig 
összehívandó. 

.Megemlitendőnek találjuk még, liogy Csík-
szeredától gépkocsin a távolság miutegy G0 
km. s ludomásáuk szerint az alakuló társaság 
menetdijait 1—S kmig 12 011, lOkmig 40 fill.. 
15 kmig 60 üli., ao kmig GO fill.,  30 kmig 
1 korona, 40 kmig 1 kor. 20 fill.,  50 ku.ig 
4 kor., 70 kmig 6 kor., 100 kmig 6 korona 
árakban javasolják, A vállalat jövedelmezőségét 
tehát az olcsó viteldíjak biztosítják. Egy kocsi 
fordulatra  c-upán ft  kor. van föl  véve s igy is 
naponta 36 kor. nyers bevételi lehet elérni, a 
mi egy év alatt igen tekintélyes összegei kép-
viselne. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratai. 

Budapest, tnájus 23. d. it. 2 óra öO perez. 
Csíkszereda, 'május 2'i.  d. u. 8 óra 30 perez. 

Képviselőválasztás. 
Újvidéken Teleky Arvéd gróf  Itiegnt 

lenségit választották meg képviselőnek. 

A vezérbizottság értekezlete. 
A vezérlúzottaág tegnap két óra 

lioMszat tanácskozott, a tanácskozáson 
Andrássy Gyula is részt vett, kinek hi-
vatalosan tudomására hozták a bizottság-
nak azt a kérését, hogy vállalkozzék a 
koalicziónak a király előtt való képvise-
letére. Erre Andrássy késznek nyilatko-
zott. A bizottság ezut&n megállapította 
azokat a módozatokat, melyekkel a koa 
lic.ió egy Andrássy kormányt támogat-
hatna. A katonai téren a bizottság fenn 
tartotta eddigi álláspontját. A független 
ségi párt, n néppárt és uj párt tegnap 
esti érfekezletflkOn  helyeslőleg tudomásul 
vették a vesérbizottság határozatát. A füg-
getlenségi párton elhatározták, hogy a 
megtorló intézkedéseket, mig döntés nem 
történik, függőben  Üagyják. 

A helyzet. 
Budapesti politikai kOrdkben ugy 

vélekednek, hogy ha most nem aikerlll 
a megegyezés, az esetben a Tisza kor-
mány azonnal felmentetik  s helyét ügy-
vezető kormány foglalja  el, mely a kép-
viselőházat őszig elnapolná. A vélemények 
eltérők ; vannak, akik biznak a megol-
dás sikerében. 

— Kinevesés any&könywesetővi. 
A belügyminiszter Várteréz Jakakab remetei 
eddigi anyakönyvzezetőnek felmentése  mellett 
ezen állásra Kénoay Géza adavaló jegyzőt 
nevezte ki s őt a házassági anyakönyv vezeté-
sével és s házasság kötésnél wíd kózretnlkadégsef 
is megbízta. 

— Uj körorvos. A esikkarczfalvi  köz-
egészségi körben <lr. Boier János lemondásá-
val megüresedett kői orvosi állásra az érdekelt 
községek által marosvásái helyi születésű dr. 
Székely Emánoel okleveles orvos Választatott 
meg, ki állását már el is foglalta. 

— Halálosán. A káazonimpéri uemes 
Balázsi család egy előkelő tagjával újból ke-
vesbedell. Szalmármegye Érkörlvélyesan lakó 
kászonimpéri Balázsi József  a bó 16-án életé-
nek 63-ik és boldog házasságának 45-ik évé-
ben elhalálozott. Halálál neje szűl. irinyi Irinyi 
Szeréna, s gyermekei: József  és Stephánia gyá-
szolják. 

— Egyetemi hallgatók estólye. A 
csík vármegyei egyetemi hallgatók Kolozsvárt 
folyó  lió 14 én nagy érdeklődés közt tartották 
meg az egyetemi eslélyt előkészítő közgyűrű-
ket. Klnöknek egyhangú lelkesedéssel Éllhes 
Gyulát választották meg. A lölrti megválasztott 
tisztviselők a következők : Hogidy üábor. P*pp 
Bála, Kovác-f  Miklós afeluökök,  tilkár Nagy 
Imre, pénztárnok Klekes Márton, ellenőrök 
Incze Gábor és Albert Vilmos. A rendező 
bizottságot Csikvártuegye egyetemi és főiskolik 
hallgatói k ípezik. EzntUl is felkérjük  azokat 
az urakat, kik rendező jelvéuyre igényt tarta-
nak, vagy a rendezSbisotlság tagjai közé fel-
vétetni nem akarnak, ebbeli száudéknkat 1906. 
junius bó 16-ig Nagy Imre titkárnál (Csíksze-
reda) irásbelileg bejelenteni sziveskedjeuek, 
mert csak ezek után tehetjük meg a kellő in-
tézkedéseket. Az estély miat eddig is aogaszitn 
Itó első szombatján, 6 éa lesz megtartva. 

— Hegyei állandó választmányi 
gyUlés. A folyó  hó 86-re kitűzőit törvény-
hatósági közgyűlésre viendő ügyeknek az állandó 
választmány állal lett előkészítése után löbb, 
halasztást nem tűrő községi határozatok • más 
kérvények érkezvén be, hogy azok is a jelzett 
közgyűlésen elintézést nyelhessenek a megye 
alispánja — a mint értesülünk — az állandó 
választmány tagjait mai napra, azaz e bó 24 ra 
ismét összehívta, melyen azok is előfognak 
készíttetni s igy tekintve, bogy a mostani köz-
gyűlés tárgysorozata rendkívül bőtartalmu, s 
még választás is van kitűzve, aligha a gyűlés 
még más nap is véget érbet 

— A madéfalvl  emlékoszlop ügye. 
Ugy látszik, liogy a tiiadéfalvi  emlékoszlop oly 
régóta vajúdó ügye is végre-valahára befeje-
zéshez közelget. Az az ősszeg, mely idáig a 
leleplezést késleltelte, már együtt vau és most 
semmi sem áll útjában annak, hogy ennek az 
egyetlen emlékünknek a tisztességet megadjuk, 
azaz, bogy azt méltóképen leleplezzük. Az em 
lékoazlop bizottság ebben a kérdésben folyó  bó 
20-án ülést tartott és olt agy határozott, hogy 
a leleplezés lehetőleg a jövö hónap középre tá-
ján törlénuék meg azért, mert akkor a gymna-
sium és tanító képezde tannlói is egyltt van-
nak és az ünnepélyben közreműködhetnek. A 
bizottság egyúttal határozta azl ia, hogy Ta-
lamilyik tagja a folyó  hó Sö-éu megtartandó 
törvényhatósági bizottsági közgyűlését indít-
ványt tenne az iránt, miszerint Baga a tör-
vényhatóság venné kezébe a leleplezés dgyét. 
Midőn a bizottság ezen határozatot hozta, 
azon ezél lebegelt szeme előtt, hogy a leleple-
zés ünnepélye a régi, dicső ősök emlékéhez 
méltóan tartásáéi meg, melyre agy a más tör-
vényhatóságok, mint a törvényhozás is meg-
hívatnék. A törvényhatóság, mint erkölcsi tes-
tület impozáusablian léphet föl,  mint akármi-
lyen bizottság éa már magában ez ia nea ke-
vésbé iáiul hozzá az ünnepély fényének  emelé-
séhez. De erre a vármegye is a leghivatottabb, 
mert ez egyesíti magában azokat az unokákat, 
kiknek ősei Uadéfalván  a székely jogokért, a 
székely szent szabadságéit elvérzettek. Nem 
hisszük tehát, hogy akadna törvényhatósági 
bizottsági tag, székely ember, ki ezt az esz-
mét tfllyes  mértékben magáévá ne tenné s en-
nek megvalósításához a közgyűlésen hozzájáru-
lását megtagadná, mert ezzel ssékely voltát 
tagadná meg. 

— öngyilkosság. Borbáth András hely-
beli czipészmosterc háza udvarán a csűrben f. 
hó |0-ón reggel hosaátarloaól felakasztva  talál-
ták. Állítólag elmezavarban követte el teltél. 
• gyermeket hagyott árván, 
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— A vaantépltéa saorgalmaaása. á 

Székelyvasatak esikmegyei részének kiépítésére 
tudvalevőleg a szabadelvű kormápy részéről 
még a mult év «igén a versenytárgyalási bir-
ilelmény ki volt bocsátva • ava az ajánlatok 
\.e is érkeztek; azonban a választások ered-
ménye folytén  lemondott • iz nj minisztérium 
kövezéséig csupán ni ügyek vezetésével meg-
l.jxiilt kormáuy nem tartotta magit illetékesnek 
H Uriubázáai térvényben contemplált összegek 
felhasználásába  belemenni s igy ennek »% 
annyiszor sürgetett ügynek a megoldása isméi 
halasztást szenvedett. Most a gyergyói gazda-
sági egylet elevenítette (el az ügyet az állal, 
hogy a IBrvényhalésági bizottsághoz kérési 
adott be, melyben arra kéri a törvényhatóságot, 
hogy mivel a székely vasat sorsa nem köthető 
• politikai élet bizonytalanságához, írjon fel  az 
országgyűléshez, hogy bármely létező kormány 
ntasittassék a beérkezett ajánlatok elbírálására 
s a vasútépítés megkezdésére. 

— Fürdőmegnyitás. Helvig János ts-
Isjdonos a csíkszeredai fürdőt  f.  hé SÍ-én nyi-
totta meg; mely alkalomiaal nagyobb száma 
kózönség kereste fel  s keresett üdülést vidám 
czigány zene melleit a saahadban. As idő azou 
ban nem kedvezett. 

— Köszönetnyilvánítás. A csíksze-
redai Önkéntes-Tűzoltó Kgylet mászóloi nyának 
felépítéséhez  szükséges fa-  és deszka anyagot 
Wtnder Dávid nr fáradhatatlan  közben járása 
folytán  Mrrezberg Károly, Kriss és Gross, 
Iliiké Béla, Teichner Jakab, Kried Samu. 
Biick és Spitzer, Qotfried  Benedek és Klein 
Zsigmond arak volUk szívesek teljesen ingyen 
adományozni. Fogadják á nemes adakozók, ngy 
szintén Wender Dávid nr, s csíkszeredai önkén-
tes-Tflzoltó-Egylet  leghálásabb köszönetét. 

— Csatornása*, aszfaltozás.  Váró 
snnk nem is lépésekben, hanem a villám szár-
nyain lnlad előre. UJ piacilér, (imnáziam, 
pinzügyigszgatóság kérdés* a nisgvalésulás 
felé  közeledik. Híg a járda épitése és csa-
tornázás már javában folyik.  Mind s keltőre 
igazán szükség vuit a közegészség és köztisz-
taság érdekében ; a a/.ért nem szabad megfe-
ledkeznünk annak az egyénnek az érdemeiről, 
ki évtizedes tespedéséböl a városi a haladás 
ntjára terelte : Ur. Ujtalnsi Jenő polgármester 
agilis tevékenységéről. 

— A osikasögödi fürdő  sorsa. Ugy 
drtesflIOnk,  hogy a esikzsögödl fürdő  elailó. 
Jelenlegi tulajdonosának állása kizárja, hogy 
azt kezelje. Nagyon óhajtandó Volna, hogy a 
fürdő  oly kezekbe kerüljön, a mely képes 
volna felvirágzását  előmozdítani. Ugy haliak, 
hogy a közönség némely körében mozgalom in-
dáit meg arra, hogy e czélból alakuljon rész 
vénytársaság, Hely már kiterjedt körénél fogvs 
a sikert biztosilsná. Megvallják ez eszmét 
elég éleire vslónak Ulálnók arra, bogy a tár-
sadalom vezető egyénei megvalósítására kezet 
fogjanak.  Legalább a közönség nem volna ki-
téve annak, hogy üdüléseit drágán vásárolja 
meg; más részről s fürdőt  is vonzóvá és láto-
gatottá lehetni tenni, ha nagyobb aránya be-
fektetéseket  eszközölnének. Csakhogy agy va-
gyunk ezzel is, mint sok egyéb közérdekű 
dolgokkal, — megöli a közöny. 

— Váltoiás egy hirlap béltartalmá-
ban. A helyben megjelenő „Csíkszereda** ctinl 
politikai bstilap biztosítékát a budapesti Óvadék 
>ank visszavonván, folyó  hó 21 töl kezdve 
megszűnt politikai tartalma lap lenni s onnan 
kezdve Ursadaltai, közgazdasági és szép-
irodalmi közleményeket fog  tartalmazni, még 
pedig az eddigi kiadó Oyönös Gyula szerkesa-
tésében, minthogy dr. Szánté Sama ügyvéd a 
lap felelős  szerkesztésétől vissza lépett. 

— Aa Agrár takarékpénztár rész-
vénytársaság tudatja, bogy székelyndvsrbelyi 
flókintézetét  folyó  hi S2-én, hétfőn  éa ezzel 
kapcsolatban a székelykeresztari kirendeltségét 
folyó  hó 21-én, szerdán megnyit ja, Ezen fiók 
intézet illetve kirendeltség ügyeli a következő 
arakból álló igasgalé-válastuaányok intézik u. 
m. Székelyadvai helyen : Elnök : Ugrón János, 
földbirtokos.  Alelnök : Solymocsy Lajos, állami 
föreáliiskolai  igazgsté. Flórián Kristóf,  keres-
kedő. Dr. Horváth Károly, kir. közjegyző, 
lláthé Pál, löldblrtokos. Pspp Zskor József, 
birtokos. Szabó István, földbirtokos.  Dr. Va-
lentaik Ferencz, ügyvéd, negyei tissti főügyész, 
Székelykeresztaron; Elnök. Dr. LakáccflyIst-
ván, kir. közjegyzfl.  Dr. Lengyel árpád, orvos. 
Sándor János, aaitárias gymn. igazgati, Bálint 
Dániel, iparos. Feali fiékintézet  és kirendelt 
ség működését egész Udvarhely vármegyére ki 
terjesztvén foglalkoznak  a takarékpénztár és 
baakllslet minden ágával. 

— Időjárás. Az időiárft  utóbbi időben 
igazán kedvezőre fordult.  Áldást hozó. esőben 
msjd mindennap volt részünk sz ntóbhi pár 
bél alatt, s mert a hőmérsék ia emelkedett, a 
vetések gyönyörű fejlődést  veitek ; nem kü-
lönben a fUtermés  kilátások li igen jók. Bizony 
ránk férne  egy kis áldái, a mnlt évi szükség 
ntán, 

— Aa E M. K. • . kösgyülóse. Az 
E. M. K. E. folyó  évi junini hó 12-én, pünkösd 
másodnapján larljn XXI. évi rendes közgyűlé-
sét Erzsébetvároson. Ugy kiakilküMIö vármegye, 
mint Erzsébetváros sznhsd királyi város közön-
sége a legnagyobb magyar közművelődési 
egyesület tagjait örömmel éa szeretettel várvs, 
tisztelettel meghívja sz E. II. K. E. minden 
•ga» hívét és barátját, hogy irt napon a köz-
gyűlésen leendő megjelenésükkel városukat sze-
rencséltetni, s sz egyesület áldá-os és hazafit* 
Bankájában részlvsnni szíveskedjenek. 

— Aa E. M. K. E. elnöksége móg a 
következő meghívót, bocsátotta ki: Az E. M. 
K. E. igazgató-választmánya folyó  1906. évi 
májua I2 én tartott ülésében 5. jkvi sz. alatt 
kimondotta, bogy a lolyó évi junius IS én, 
Erzsébetvároson tartandó XXI. rendes közgyű-
lés tárgysorozatába a következő 4 ik pontot 
veszi fel:  Emlékbeszéd CMolai dr. gróf  Kuun 
Géza Emke tiszteleti elnök felett.  Tartja: Sán-
dor Jizsef,  az K. M. K. E. t. alelnök-főtitkára. 

— A gyergyói gimnázium. A törvény-
hatósági bizottság legközelebbi Illésén tárgyalás 
alá kerül tiyergyo vidék megismételt azon ké-
rése s jogos óhajtása, hogy (jyergyószenlmiklóson 
egy gimnázium létesiltesék. Hogy a kérés minő 
elintézésben fog  részesülni, az a gyllléseu válik 
el. Egyszerűen csak azt a tényt akarjuk co'is-
találni, hogy maga Gyergyószentmiklós község 
igen jelentékeny áldozattal szándékozott a czél 
megvalósításához hozzájárulni. E hó 5 én tarlóit 
képviseleti gyűlésében ugyanis egyhangúlag ki-
mondotta, bogy n  polgári fiúiskolának  állatni 
gymnáziummá való átalakilása eselén átadja 
az államnak ötökre és viszavuubatallanul R 
polgári iskola jelenlegi telkét a rajta lévő 
iskolai épiilellel és felszerelésekkel  együtt, 
melyek mintegy 100000 korona értekel képvisel-
nek s a létesítendő gittniáziutn fenltiiásálinz 
egyszermniudenkorra fizet  100000 koronát, — 
rém-Ive, hogv a törvényhatóság is h maga 
részéről, vagyis a vármegyei tanulmányi alapok-
ból legalább 100000 koronával színién hozzá 
járul. — 

— Katonatisztek szemleutja. A kö-
zös hadügyminiszter általi kiküldetés folytán  a 
nyár folyamán  katonatisztek fognak  a 4. 5. és 
12 ik hadtest területén — tehát nálunk is — 
országleirási munkálatok teljesítése czéljából 
szemleutazási teljesileni, kik „Nyílt rendeletek"-
kel lesznek ellátva. A bonvédelmi miniszter 
felhívta  sz érdekelt törvényhatóságokat a meg 
jelenő tiszteknek feladatukban  való támogatására. 

— Kedvezményes áru mongolioza 
kooaák. A vármegyei gazdasági egvesiilet a 
következő értesítést teszi közzé: É't<»it jük 
egyesülelünk tagjait, bogy a székelylólili ki-
rendeltség csíkszeredai megbízottjánál 13 dib. 
16 hónapos felbugatolt  mnngolicza kocza van 
kiosztás alatt darabonként 4ö korona «0 fillér 
árbsu készpénz fizetés  mellett. Átvevőnek a 
községi elöljáróság előtt aláirt kötelezvényt 
kell adjon arról, hogy az átvelt koczát egy 
évig tenyésztésben tartja. Az átvétel iráni a 
kirendeltség helyi megbízottjához Kiss Ernő 
árhoz C-iklaploczán kell fordulni. 

Ai O. H. K E. Saékelyudvar-
helyt. Augusztus hó 13-án tartja az Országos 
Magyar kereskedelmi EggesűM székelykerillele 
Székelyadvai helyt sz idei nagy gy ülést. A ren 
dezőség alkalmai teremt ezzel arra iJ, hogy a 
Székelyföld  sokféle  lennészeli kincseit az or-
szágnak legilletékeeerli közgazdasági tényezői 
megismerjék. Ezért a Székelyudvarhelyi gyű-
lésre a kereskedő köröket és gyárosokat, töb-
bek közt a Magyar gyáriparosok Országos 
szövetséget is meghívj». Budapesttől eddig is 
számos nagykereskedő, gyáros és bsnkár Ígérte 
leiüvetelél. A gyűléssel kapcsolatban két ki-
rándulási nt la van lervbs véve. Az első csoport 
sugttszUH 14-éli Homoródlütdő, S/.entkeresz-
bánya (bánya és hámor), Csíkszereda. C*ik-
szeuldoiuokos (m trványbányák). Balánbánya 
(rézbánya), Vasláb (márványhányák), Gyergyó 
szentmiklós, Szárkegy (inárványbátiyák), Ditró 
(ditrói bányák), Borszék fürdő  (köszénbánya). 
Toplicza (fürdők  és kSszéulslepek), Szászt égen 
közötti utal teszi meg, A misudik csoport 
Szejke, Korond, Szovála-fOrdtikel  és Parajdot 
(sóbánya) ejti ulbs. Remélhetőleg akkorra az 
antomobil közlekedés meg lesz s igy gyorsan 
és kényelmesen teszik meg a kirándulok a szép 
Utat. A gvülésnspjáti délmán Székely-udvarhelyt 
bemutatják a üzekelynép viseletét éa a székely 
tánczokst. Lesz hát sok olysn látni való, ami 
különösen a Királyhágón túlról az érdekelt 
kölöket a Székelyföldre  vonza. Az egyesület 
székelykerllele ezaián évi gyűléseit mindig 
más-más székely városban rendezi, bogy ezál-
tal a közgazdasági élet legilletékesebb tényezői 
a Székelyföldnek  minden vidékét színről színre 
is megismerjék. 

— UJ politikai napilap. .A polgár* 
czimmel f.  hó 16 án nj pollllkai napilap indult 
meg Budapesten, melynek főszerkesztője  Dr. 
Vázsonyl Vilmos országgyűlési demokrata kép-
viselő. A lap változatos gazdag Isrlaluminal 
jelenik meg s e melletl számonként csupán 4 
fillér,  az ára, egész évre pedig 16 korona; a 
mi népszerűségét biztosítja. A lap kapható la-
punk kiadóhivatalában is. 

— A gyermekvédelem társadalmi 
sservecése. Minden társadalmi osztálynak 
egyaránt rokonszenves a gyermekvédelem. Ta-
lán épp azért, mert a gyerm kek jogviszonyai 
körül az érdekellentétek a legélesebbek, azéil 
látja minden társsdalmi osztály szívesen, boty 
azok a jogtalanságok és igazságtalanságok, 
melyek a fönnálló  jogrend természetes követ-
kezményei, ha már nem szüntethetők wg. leg-
alább enyhittessenek. Védeni, oltalmazni, ápolni, 
gondozni kell mindenkinek az arra rászoiuló 
kisdedekel, mert tadjuk, hogy «' kik a legkisebb 
az ellentálló képességük, hogy ők sinylik meg 
legjobban a sors csapása:!, hogy őket és velük 
szülőik és embertársaik tiniden reményét leg-
könyebben ragadja el a halál pu-ztil" kaszása. 
A lószándék segíteni, a jóakarat a gyermekeket 
védelmezni megvan minden emberben. De so-
kan esak a jószáwdéknál maradnak meg. A 
társadalomnak csak nagyon kis száma tagjai 
vesznek érdemleges részt a gyermekvédelem-
ben. A törvényhozás az ui intézmény nyel, az 
állami gyermekmenhelyekkel segítségére akar 
sietni a társadalmi gy> rm> kvéiMemn-k, mely a 
gyermekvédelem nemzetei, országol fönntartó 
nagy föladatára  egyedül, magára hagyatollan 
képtelen. A társadalom, a társadalmi iniékony-
ság azonban félreéitetle  az államhatalmi! iuţeli 
Liöjál. Nem lelkesedik Ugy. Iiem vesz többé oly 
élénk részi a gynmek védelemben. a mióta az 
állami gyermekvédelem az elhagyatott íyernn-
kekröl való gondoskodást az állanihilalom le-
etiilöi közé sorolt». E tévedési eloszlatni, a 
társadalmat a maga eg>szében a gyermekvéde-
lemnek megnyerni, a lársiida'mi gyei mek védel-
met országszeite szervezni akaija egy ui új-
ság. .Gyermekvédelmi Lip* a c/ime. Főszer-
kes«lő|s K'leMieiui tiyulai Lipót báró, a nagy 
emberbarát, kii igaz lilkesed-se és Ugylu'galma 
a társadalmi gyermek védelmi mozgalmak ve-
iét évé leli meg. A lap felelős  szerkesztője 
Totday Kei1 ucz dr., a budapesti állami gyer-
mekmenli' ly liínrvnsa. A lap munkaiársai a 
tárasdaliní és á'lant: gyermekvédelmi intézmé-
nyek vezeti) embereiből és a társadalom egyeli 
lerén is szerepel vivő e'ük>-lö*é|(H||iö| sorakoz-
tak össze. Tekintve a gyermekvédelem ember-
baráti törekvését és társadalmi és nemzetgaz-
dasági nagy fontosságát,  ezéit olvasóink figyel-
mébe ajánljuk a ma megindult olcsó (évi négy 
korona) havi lolyóiralot. Mutatványszám a ki-
adóhivatalban (Budapest, IX., Tüzolló-utcza 7.) 
kapható. 

— Törők A. és Társa Budapeaten. 
Ha az usziálysorsjegyck kiilönliözó föulárusitéí 
között körültekintünk, önkénytelenül a Török 
cxég liinik fel.  Ugyanis er a Cíét állaudoan alt 
hirdeti, hogy Magyarorizúg legnagyobb fóelóru 
silója. Ennélfogva  iudillalva éreztük magunkal 
arri, liatiy erről meggyőződjünk és teljes egészé-
ben Ik-bizonyitoil tény, hogy ez a bankház való-
ban a legnagyobb oszlslysorsjitékiizlel vs a leg-
több sorsjegyet forgalmazza.  Iw nem is csudj, 
mert ritkán érlelt egy czég aliliuz, hogy a játszó 
kötöiiaég kegyét és bizalmát oly nagy inérték-
beo megnyerje, mint-Torok A. ós Tarsa. Aaiánr-
talmi önkéntesen bekiildiill liálanyilaikoznlok c 
bankház reális éa előzékeny üzleivuzetéséiól leg-
jobban tanúskodnak ós azonkívül vuvói igen ntiey 
szerencsével játszanak. Egyedül az uióbbi 7 hó-
napban e czég fizette  ki s sck és nagy nyore-
méiiyekeu kivill a kél legnagyobb 000 000 és 
400.000 kurouáa főnyereményt  vovóinvk. Ennél 
fogva  készaégsel ajánljuk mindenkinek Trrök A. 
és Társa bankházát, inelyuek fóiinlete  Tiréz-kiiiui 
40., flokjai  pedig : Váezi-körul •!., .Muzeuni-körut 
II. éa Erisébet-körui 54. sz. alatt vunuak. Terv 
azerint sz I. osztály hutása már esUiörlóköii és 
péntvkeu, f.  é. május hó i!>. éa 2U án lesz. '/i 
sorsjegy 12 korona, '/» sorsjegy 0 korona. 
sorsjegy 8 korona és '/« sorsjegy 1 korona r>0 
lillér. Ali tehát aorsjegyol akar vásárolni, ren-
delje meg bizalommal Török A. ói Társa bank-
háaában Kudapvaten. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Igen tiszteli Szerkesztő Ur I 

Immár maidnem teljeseu készen pompizik 
a< igazságnak nj temploma. Az épülel impo-
záns volta, a díszítés gazdtiRsága, s a Hlil elő-
kelősége mindenkit bámulatra ragad, Azt gon-
dolom belső szerkezete sem fog  kisebb értékű 
lenui. Egy dolog azonban még Is hiányzik erről 
az épilleiről : egy óra. 

Megjegyzem, hogy ezt a liiányl uím egye-
dül én fedeztem  fel,  hanem a közönség számos 
tagja, a nélkül, hogy egyik a másikat figyel-
meztette volna rá. Tebát sokan elkerülhetetlen 
szükségnek tartják azt-

Hiszen kis Viiro'UQkbau a;y sincs egyei-

lenpontos időjelző, mely távolrál tájékoztat-
hatná a közönséget, mint más városokban. Te-
hát nekünk még inkább kellene rgy megbiz-
lisló óra, melyet mindennap szabályoznának. 
Azonkívül az igazság szolgáltatásban ia fontos 
szerepet játszik sz éra, különösen a reggel H 
óra. 

Hívja fel  tehát levelem közzététele által 
az illetékes tényezők figyelmét  h hiányra 1 Ugy 
gondolom, hogy annak utólagosan való beállí-
tása sim Siközae semmi nagyobb akadályba; 
a kö'Ousée peilig hálás lenne, s az igazság 
szolgált más gyorsaságát is elősegítené. 

Egy jogkereső. 
*) K roral i b u küxlültekért felelősséget  nem 

vsllnl M S z e r k e s z t ő . 

X V I L T T É K.*) 

Nyilatkozat.*) 
A „C-ikszer»ils- 21. számában és a .C-iki 

Lipok" áu. számában Bariba Ignárz ar által 
közzétett levélre, illeive nyilatkozatra az igaz 
sás érdekélten a következüket közlöm : 

A csíkszeredai kir. törvényszéknek 
2601 I »06. Ilt. szám alatt kelt, a sérelmemre 
Sándoi Gergely állal elkövetett ráinagalmazási 
és |iec«iileisértési bttnpörlien hozott ítélete Bartha 
Ignácz ügyvéd és nrsz. képvissIS ar „vMelms-
Htt" jst a becsületsértés vátaé|sbsa bűnösnek 
mondván ki, in>l»kaiban kilejii, hogy - mintás 
a megengedett biionyitás során a védelemre 
felhozottak  asai igaialtattak és a használt sértő 
kifejezések  n-m a rágalmazás, hanem csakis a 
be csillét séi lés Milérminait nerilik ki: .vádlóit 
a blkv. 270. g-ának J. pontja alapján hivatal-
ból üldözendő s a lokv. 2ÖB. §-ában meghatá-
rozol! ragalmazás vétség* helyett a már hivat-
kozott szakasz éi ii lniít'en ugyancsak h vatalliól 
nldözMidö s a blkv. 261. § ában megh itározott 
becsületssrtás vétségében hüaösnsk volt kl-
mondandó." 

Ei a fötárgyalasi  jegyt&könywsl és ennek 
alapján szerkeszlrit. azonban a rágalmazás 
helyi ll becsületsértést k'inonilő rendelkezés 
miau H vádat képviselő kir. ügyész áltsl meg-
lelebbezeit ítélettel, mint kfizokirattal  Igazait 
Valóság. K'ek Illán a nagy közönség Ítéletére 
hizoin annak eldöntését, hogy én nem mon Mam-e 
igaiat, vagy ar, a ki a valóaággal allsakaiM 
tudva állit, vagy abból valamit tandsnciioitnaa 
elhallgat? 

A „Csíki S/ékely"-«ek a .Csikvárniegye" 
8. és !). számaiban megjeleni ujabb czikkeire 
csak azt válaszolom, bogy a vármegyei összes 
lapokban 1Ü05. május 4 iki keltezéssel közzé-
telt nyilatkozatomnak minden szavát fentartosi, 
sőt a „Csíki .Székel)" lyel magnkatazonosítókra 
is kiterjesztem. 

A „Csikvármegye* 9 ik számában a .Kö-
zönség köréből* rovat bau megjelent közlemény-
nek „a szerk." aláirái feletti  részében loglalt 
s magaii liecsül-teinet érintő sértésekért Hzon 
l'an külön is elértételt kerestem. 

Dr. Bocskor Béla 
*) K rov'uL aiutt küzlöttekért felelősséget  nem 

viillnl a Szerkesztő. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 
V „Erdély". Most jelent meg sz Er-

délyi kárpál Egyesület (E K. E.) képes havi 
s/einlejének legújabb 3—4. száma, melynek 
közéi ilekü tartalma kazarészüuk természeli 
szépségeinek és népéleli tarkaságának ujabb 
czéltudalos terjesztője és i>mei letóje. Az nj 
tüzet czikkelyeit hangulatos vers vezeti be. 
Ulána következik Orosz Endrétől egy közle-
mény, majd Czárán Gyula a lizfalusj  barlangot 
•• j-a le -ib. Örömmel jegyezzük meg, hogy az 
eddig alig ismert barlang vidékekre is kiier-
jeszti figyeluiél  az E. K. E. s a divatossá lett 
I'évi £ chy-barlang melleit Meziád, Tízfalu,  a 
József  lőberczeg és Eszkimó-barlang írásban 
és képben rendre föltálalnak  az érdeklődők 
előtt. 

Az , Erdély"-t az Erdélyi Kárpál Egye-
sület tagjai Ü korona tagdíj fejében  ingyen 
kapják. 

" C J " c L T 7 - G L X " b Í X Ó 
a feleségével  együtt kerestetik. 

Józnu élettl a a gazdálkodáshoz legalább 
némileg é r t ő k jelentkezhetnek e lapok 

kiadóhivatalánál. 

Hatvan hektoliter 
1904. évi teruiés finom  ftSZtoli  b o r 
(klevncr, szilváni, rizling, erdei vegyes) 
eladó: Kiskükullőmegye Adámoson, 
Kovácsy Sándor gazdaságában egész-

ben vagy kisebb részletekben. g_2 
1 1 2 M e g v é t e t n e k 

fiatal  medvék, farkasok,  hiúzok, 
erős szarvas és zerge szarvak. 

Ajánlatok „999" szám alatt a „BraSSÓi 
Lapok" kiadóhivatalába küldendők. 



Májs . 

Szám 3291—190» tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a esik-
somlyói rém. katb. iskolák pénzalapja végre 
bajtatánk Csomortáni Ágoston és Kelemen 
á a m végrehajtást szenvedők elleni 55 kor. 
73 III. tőkekövetelés és játnlékai íiánti végre-
bsitási ügyében n csíkszeredai kir. törvény 
s/ék, területén lévó, csikcromorlán közsén 
halárán fekvő,  a csikcsomorláni I. tsz. K72. 
sz Ijkvbeii A f  I. rsz. 669. hrsz. s. foglalni! 
e Csomortáni Ágoston nevén AHA szántéra 0 
korona kikiáltást árban, — a 648. sz. likvben 
A f  I. rsz. alatt 928. hrsz. szántéra 7 kotona, 
kikiáltási árban, a $77. sz. tjkvhen A f  3. rsz. 
49/2. brsz. a. kertre 25 korona kikiáltási ár 
ban, a 374, sz. tjkvben A f  1. rsz. (638,655. 
672) hrsz. s. szántóra 44 knrons, 2. rsz. H76, 
877 hrsz. szántára 10 kor.. 3. rs/. 964. I.rsz. 
szántára 6 korona. 5. rsz. 1522. hrsz számom 
6 korona. 6 rsz. 1673. hrsz. szántára 7 kor., 
7. rsz. 1769 braz. szánt Ars 8 korona. 8. rsz. 
1841. hrsz. szántóra 3 korona. 10 rsz -2204, 
220$. hrsz. szántéra 39 korom kikiáltási álban, 
a 217. »z. tikvben A f  2. rsz. 2109/2. hisz. s. 
szántéra 8 korona kikiáltási árban, a cs k-
csomoitáni II. tész 110. sz. tjkvlien A f  I. rsz. 
(8G—90) hrsz. s. kaszálóra 2G korona, kikiá'lási 
árban, a Kelemen Amras nevén álló cik-
esomortáni I. r. 620. sz. Ijkvben A f  I. r-z. 
9i>l/3. hrsz. a. szántóra 4 korona kikiáltási 
árban, a Kelemen .lános, Kelem-n Ken-rcz, 
Kelemen Balázs, Kelemen András. Kelemen 
Péler és Kelem»n Amin* nevén álló csikrsoiii "-
láni II. rész. 4<i. »z. tikvben A f  I rsz. H'liS. 
hr 1. a kaszálóra 61 korona kik Ali A-i áili in, 
tehát nemcsak végre|inlá«t «<-nr.-dd iirslékira, 
hanem az 1881. LX. Itvz. IftK.  tj a alapján a 
társtnlsjdoiio.ok jutalékára is. a Kitiaiis Júzsel 
és Kelemen Ambrus nerén álló c-ikcsmnoiláni 
1. raz. 294. sz. t|kvheM A f  I rsz. 1370 lir«z. 
a. legelőre tehát a Haitalis .lózs.-lel illető Tele-
részre is 5 korona kikiáltási árban, a Ke|ein»n 
Amb. ns (kinek neje Kerencz K-zsébei), Kele 
men János. Kelemen Kerencz. Kelemen l'xlá's. 
Kelemen András, Kelemen Péler és K-lenien 
Amin ss nevén álló csikc*»niorUni !. ré«z. í)7 
sz. Ijkvton A f  I. rsz. 233, 234. hrsz. s 
486. sz. laházas lieltelekre, telin a tár-lu'ai 
donosok jutalékára is 324 korona k Váltás 
árban, a Kelem-n János, K-lem-n Kerencz. 
Kelemen Balázs, Kelem n András, Keh-mm 
I'éler és Kelem-n Ambrus ii'-vén álló c«ik-
Csomorláui I. rész. 13. sz. t jkvben A Ţ slatt 
foglalt,  alább egyenként megnevezett ingatlanok 
jutalékára is, s nevezi lesen az I. rs t. Hi;fl 
hisz. kertre 20 kot mia. a 3. r-z. 961 S. In s ', 
szánlóra 8 korona kikiáltási árban elrendelte 
és bogy a fennebb  tn-'gjelölt ingatlanok az 1905. 
évi Junius hé 14 ik napján délelőtt 9 árakor 
Csikcanmortán községházánál megtartandó nyil-
vános árverésena megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10" ,-át készpénzben. vagy 
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-
lyammal számítolt és az 18-»I. évi novemliei 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyiiiinislei i 
rendelet 8. §-ábsn kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezthe/. letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cx. 170. § a ériemében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki 
Alított szabályszerű elismervényt áiszolgallatir. 

Kell Csíkszeredán, 1905. évi április hó 
12-ik napián. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Gecző Bela s. k„ 
kir. lürvéovszéki liiró. 

C I K I L A P O K 

'TTTIPT^ I ţ̂ 11 fii  IWI m 

Répáti g y ó g y s a w n y u Y i z , 
mely nz orvos világ által is igen 
jeles iryégyliatásánál fogva  lesz 
iij'nilvH, naponta friss  töltésben 
kapható a csikszeicilni főraktárban: 

Kiszel Lőrincz és Testvére 
<• z (•  g II (•  It üvegenként 12 fillér 

árban. 

Répáti forráskezelőség. 

2—tő 

95 —90i. végrli. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 1^81. évi I.X. 

tcz. 102. g-a értelmében ezennel közliirré teszi, 
bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság I9n4. évi 
Np. I. 301/6. száma végzése következtéi én Dr. 
Csíki .ló/sel ügyvéd állal képviseli, gyinieslillkki 
rém. kalli. kápolna pénzals|>ia javára B Iil• ők 
•lános (Kedván) gyiinesbükkt lakos ellen 17 kir. 
20 fillér  hátiálék s jár erejéig 190a. évi ja-
nuár hó 91-én fogauatositott  kielégítési vég 
rehajtás utján lefoglalt  és 670 koronára 
becsült következő ingóságok n. m.: tnlkok. 
tehén át borjuk nyilvános árverésen eladain.k. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jiri'u 
bíróság 1905. évi V. 102/1 számú végzése foly-
tán 17 kor. 20 ü'lér hátrálék tőkekövetelés, 
ennek valtóili|a és eddig összesen 60 kor. 20 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig végrehajtási szenvedő lakásán Giiiiies-
bük kön leendő eszközlésére 1905. évi májas 
ho 28 ik napjának délelőtti 11 órája 
határidőül kilnzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § ai értelmében készpénz-
fizetés  melleit, a legtöbbet Ígérőnek, BzOkség 
esetén becsáron slul ia el fognak  adatni. 

Amennyiben sz elárverezendő ingóságokst 
mások is le- és Miillvglaltatták s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés sz 
1881. évi LX l.-ez. 120. §. értelmében ezek 
jsvára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1905. évi május hó 5 
ÁBRAHÁM MÁRTON, 

. kir. bir, végrehajtó. 

159 sz. v. I'.IOÖ. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottságnak az 190!». 

évi május lió 8 án kelt 839. szánni hatá-
roz- illával ii szentkirály—kézdivásárlielyi 
nt l i közut 0—2!) km szaknszán levő 
14 drb. mlltárgy helyreállítását 22799 
korona 82 íillér összeg erejéig engedé-
lyezte. 

A fenteinlilclt  nuiiikáliitok kivitelének 
liiztosilásn rzéljáhól sz 1 9 0 5 . é v i jun i l lS 
hó 13-ik napjának d. e. 10 órájára 
a kir. építészeti liivntnl helyiségében tar-
tandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-
det lelik 

A versenyezni óhajtók (elhivatnak, 
hogy a fcuii-lilii  munkálatok végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt aján 
'alnikiU a kitűzött nap délelőtt 9 órájáig 
;i ucvi-zi-lt hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek lieiulni, mivel a későbben 
érkezetlek figyelembe  nem fognak  vétetni 

Az ajánlathoz az általános feltételek-
ben előirt, az engedélyezett kölfségösazeg 
5 százalékának megtelelő bánatpénz OSH 
tolandó. 

A szóban forgó  inunkálatra vonat-
kozó műszaki művelet és részletes felté-
telek ll nevezett 111. kir. állniiiépités/.iti 
liivntaluál n reinles hivatalos órákban na-
ponkint megtekinthetők. 

Kelt Osikszei-edn, 1905. május l"ő 20. 
M. kir. épitészeti hivatal. 

A junius 2-án 
megtartandó huzásra ajánlunk 100 frtos 
I8G4-es államsorsjegy Ígérvényt 20 korona 
árban és 50 frtos  18fi4-es  államsorsjegy 

igi'rvényt 11 korona árban, 

lüiyereiéiy 300.000, illetve 150.000 korona. 
O s z t á l y s o r s j e g y e k á r a : 
1/1 1/2 1/4 1/8 

12 kor. (i kor. 3 kor. 1 kor. 50 
Húzás már május 25-én és 26-án 
A* Összeg beküldése ellen portómeutesen 
inrgkllldjflk  az. Ígérvényeket és osztálysors-
jegyeket és semuiiiieniff  költséget sem 
számituuk. Sorsjegyek, valamint egyéb 
értékpapírok alnpjáii a legolcsóbb kamat-

láb mellett nyujtiink előlegeket. 

. . l e r n e r Mamar Általános váltó-üzlet 
Résiroiytársasig, 

Budapest, V., Ilorottya-ulcza 8. szám. 

. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Szent Péler egyházmegye gondnok-

sága közhírré teszi, hogy Rakoltyásban, 
legelő területen fennálló  mintegy 348:) 
drb fenyőtörzs  és Tarliavaa patakban f(i-z. 
által megperzselt mintegy 415 drb fenyő 
törzs 1906. május hó 29-én délután 
3 Órakor Csiksomlyón a plébánia iroda-
helyiségében nyilvános szó éa zárt Írás-
beli versenytárgyaláson el fog  adatni. 

A rakottyási legelő famennyiségének 
— 3483 drb kikiáltási ára 1552 kor. a 
larhavasi perzselt fák  — 415 drb. — ki-
kiáltási ára 753 kor. 

A fatömeg  sem az egyik, sem a 
másik területen becséron alul eladatni 
nem fog.  Utóajánlatok nem fogadtatnak  el 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a csiksomlyói plébánián, 
a becslési kimutatás az erdőgondnnkságná! 

Csiksonilyó, 1905 május 12-én. 
Murányi Kálmán, 

2 ffiesperes-plcliános. 

Jóminőségtl papiron 

VIZSGALAPOK 
kaphatók -s-s®-

SZTOBODA JÚZSEF 
köuy vkercskeilÓBÓbon 

Csíkszeredában 
(Apufy  Miluily-utc/.».) 

íffÍC7VP11V  á l PC117 p i lon ' ' ^ 'ke ies fbb  az egész vi-
MDAYCIIJ Cö l ö l l í 0I1C1I Ujro,, jsniert és kedvelt 

K R I E G N E R - f é l e 

Reparator 
egy it ugy tiveg 2 korona, kis iiv<-g 1 korona. 

Kapható a grögysgerlárakbaii. Óvakodiiuik nláiiatotlól. 
Föruktár: 

Kriegner György „I 
Budapest, TOL, Kálvin-tér. 9 13 

Első Székelyföldi  Diszitő-vállalat Gyergyószentmiklóson. fe 
Czéfltulajdonoa:  E. 0EÉR KÁLMÁN. ( .« 9 

K é s z i t : Czimtáblákat, Czimereket, Feliratokat csinos 
cs í/.i^sch kiállitásbnn. Pálma- és virágkötészeti niunkáknt. Egyházi, 
egyleti <s hivatalos zászlókat. Diszitési munkálatokat. 

K é p v i s e l e t : Vas- és rézbutorok. Gyermekkocsik, 
kerékpárok. Művészi olajfestmények.  Szobrok. Mindenféle 
bélyegzők és vésnöki munkák stb 

Költségvetések, tervezetek és rajzok dijmenfesen  küldetnek. 

a m kir. államvasutak NYÁRI MENETRENDIÉBŐL. Érvényes 1905. évi májas hi MM. 
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