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Fejlődés. 
A politikai élet oly sivár, menőtől 

oly súlyos akadályok gátolják. hogy szinte 
megdöbbenve én reményvesztetten gondo-
lunk, vnjjon lesz e ennek vége ÓM mikor 
lesz ? 

Nincs talán komolyan gondolkodó 
en.ber, «ki erre a kérdésre felvilágosítást 
tndna adni. 

Ha a válság 7 hónapig eltartott, lia 
1-7, alatt az idő alatt oly sokat koczkAd-
tatott a koaliczió H az uralkodó, akkor bi 
bizony tovább is el fog  menni mind a 
kit fél  a kitartásban s nem fog  addig 
megállani, mig a viszonyok nem fogják 
álláspontja feladására  kényszeríteni. 

S.onioru kilátást nytijt ez a valószí-
nűen bekövetkező eredmény. 

Az uralkodó és nemzet egyaránt ve 
szitenek ebben negativ küzdelemben, az 
uralkodó vészit azért, inert birodalma 
egyik legtekintélyesebb állatnn, mely a 
monarchia nagyhatalmi állását biztosította, 
hova-tovább a gazdasági pangás erőt 
emésztő posványába sülyed ; a nemzet 
pedig, mert ereje gyarapításában vissza-
esés fog  beállani. 

Egyszóval végső elemzésben mégis 
csak a nemzet lesz a vesztes ; mivel Örök 
életre a nemzet vnn hivatva s nem az 
uralkodója ; a nemzet az önc/.élu alany s 
nem a király, a királyi hatalom csupán 
a nemzeti Tönségnek intézményi megtes-
tesülése, tehát kifejező  eszköze. 

Igaz ugyan, hogy uralkodónk egy 
másik államnak is a fejedelme,  amely ál-
lammal mi akármilyen szoros viszonyban 
álljunk, bármennyire egymásra utaljon a 

klllpo'ilikai viszonyok kényszerítő ereje, 
végclemzésben teljesen más czélokat kö-
vet ; mások vágyai, mások hatalmi törek-
vései : Ausztriát a császári hatalom vas-
kapcsai tartják össze; igazán nemzeti 
czéljai, nemzeti ideáljai, mely a polgár-
ság absolut többségét egységbe foglalva 
tartaná össze, nincsenek. Ausztria, mint 
Ausztria csak addig áll, tűig a különböző 
elemeket egy egységes erő összetartja ; 
népe nélkülözi azokat a szinte nngdönt-
hetetlen hatalmi rugókat, melyek a nyu-
gati czivilizált államokat az ujabb korban 
oly nagygyá tettek. 

De nekünk szükségilnk van Auszt-
riára, szükségünk vun a niHgyar király 
jogara alatt álló olyan állami alakulásra, 
amely a mi erőnket kiegészítve kellő ga-
ranüziát nyújt a külső erőhatások ellen, 
hogy aztán itt benn a benső állami kon-
solidáczió munkáját elvégezhessük. 

Magyarország állami formája  nem 
véletlenül királyi és Ausztriával való köz-
jogi viszonyunkat a törtéi,elem, az esemé-
nyek kényszerítő ereje teremtette meg. 
A pragmatika sanclio, a 67 iki kiegye-
zés nem jog lemondásokat tartalmaznak, 
hanem alapjai annak a fejlődésnek,  ame-
lyet a Gondviselés ujja a nemzet számára 
kijelölt, amelyen haladnunk kell, hogy 
régi nagyságunkat visszaszerezhessük. 

liţnz ugyan, hogy a magyar állami-
ságunknak minden téren való érvénye-
siti'se és kifejezésre  juttatása oly felada-
tokat képeznek, mely felé  minden igye-
kezetünkkel törekednünk kell, de e törek-
vésnek a nemzeti fejlődéssel  összhangban 
kell állania ; mert ha azokat a gyümöl-
csöket n minden rázkódtatástól ment fej-
lődés érlelte meg, ha annak kivívásánál 

nem különös szokatlan viszonyok, s az 
azok folytán  előállott kényszerű helyzet 
voltak segítségünkre, akkoi lesz erőnk is 
magunknak örökre bi/tositaiiunk ; uiig 
ellenkező esetben a sikert ideig-óriág ki-
kénys/erithetlük, de semmi garanczia 
sincs arra, — hogy aztán kedvezőtlen 
események ismét nent fosztanak-e  nng 
tőle. 

Azt a kárt, amit a mostani súlyos 
válság előidézett s amit uu'g elő fog  idézni, 
nem lehet megbecsülni, mennyit nyert 
volna a nemzeti erő azokkal az intézmé-
nyekkel, melyeket e hosszu idő alatt meg 
lehetett volna honosítani. Pedig az a vesz-
teség sem csekély, melyet tényleg szén 
vedlünk ; szenvedett különösen közgazda-
ságunk, hitelünk, tekintélyünk. Vájjon, 
ha ezt a veszteséget a magyar vezényszó 
állal elérhető eredménynyel összevetnék, 
melyik oldalra billenne a mérleg ? Hátha 
végül még sem le.̂ z magyar a vezényleti 
nyelv ? Pedig — bár tiszteletre méltó az 
ellenkező vélemény — bizony alig van rá 
kilátásunk. Hát e helyi tt m m sokká 
többet' használna a nemzetnek a koaliczio, 
ha a kormányt átvenné, ha hozna a nem 
zetiiek a hadügyi téren annyi eredményt, 
amennyit lehet, s amennyi a hadsereg 
magyarországi részének magyar szellemét 
biztosítaná; belügyi téren pedig annyit ; 
amennyi kell, amennyi az ország nemzeti 
irányú fejlődését,  hatalmas lépéssel rlűr 
vinné. Kár minden óráért, melyet tétlenül 
elvesztegetünk. Ellenségeinknek szerzünk 
vele örömet. 

ÍR oly távol állanak egymástól a válság 7 ik 
hónapjában, mint annak legelső nBpján. A vezér-
bizottsiig kezében van most A kibontakozás kulcsa 
a ezért iciiködése első rendű fontosságú.  E héten 
legelső ténykedést» az volt, hogy Eolvöa komoly 
szavainak hatása alatt kimondotta nen sat ngyan, 
hoiiy kormányt vállal, hanem, liogy tárgyalásai 
ezu'áu bizalmas tormészeiiiek leazuek. Majd pi-
dig válaszolt br, Fejérvúry koruiányelnöknek a 
törvényhatóságokhoz intézett leiratára a e válasz-
ban ujabban is a passiv ellenállásra sarkalta a 
megyéket. A válság azonban uyugodt alakot 
öltött; a közönség már hozzá szokott, ét emotióba 
nem huzzn csupáu a lapok fantáziái  bontogatják 
szárnyaikat, hogy a kormány kormánybiztosokká 
aknrjü u rendőrknpitáiiyokai kinevezni, az enge-
detlenkedő tisztviselőket elmozdítani slb., persze 
mindezek valótlanságuknak bizonyulnak; a a 
kormány meg is czáíolja azokat. Az erőazakból 
semini sem leit miiig, lia csak azt oda nem 
sziiiniija valaki, lioíty a kormány megsemmisí-
teni* a fővárosnak  uz önkéutes adé beszolgálta-
tására vouatkozó határozatát, hivatkozással az 
1683. évi adótörvényre. Egyébiráut a politikai 
közvéleményt Tisza látván és Andrásay Gyula 
gr, f  czikkei foglalkoztatják  ; előbbi a kormányt 
bír pirUmentúrisnak de törvényesnek ismeri, 
uri.bbi Htinak törvény telen.séco mellett tör láudsát. 

= Pol i t ikai ú jdonságok. Csendes az 
urszágház, de azért a kapacitaczi •. nz egyezke-
dési törekvések lapokban a társadalmi utón nem 
szünetelitek. A koalíció és korona azonban inost 

Pályaválasztás előtt. 
ltámut altunk arra a jelenségre, liogv s 

helytelen pályaválasztás tekintetében, liihás a 
belyli-len nevelési módszerünk ia. 

Ferde irányú gimnáziális tantervünk a gya-
:;o Uii élet követelményeitől teljesen elzárkózik. 
Süt meglepő, liojţy a klasszika* téren is imgyon 
ki vés eredményi ér el, mit mutat azon jelen-
ség, Iiogy a klasszikus nyelvekben a diákság 
legnagyub'j része, még csak kielégítő jártassá-
got sem ér el; s mig a klasszikus irodalom 
egy részét nem kezdették magyarul, magyar 
fordításban  is ismertet ui, az irodalmi ismere-
tek üen is alig lelt A diákok legnagyobb része 
valami baladást az ókori nyelvek stúdiumának 
folyamán. 

Lát luk azon jelenséget, hogy nálunk a 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Ax alvégen. 

Az a / régi tájon uri népek járnak, 
Én édes  Istenem,  milyen keletje  van 
A selyem ruhának  ; 
A sok czifraságban  gondtalan  pompáznak. 

Elnéznek  gyakorta  a kis falucskákba. 
Szokatlan  ő nékik  a zajongás helyett 
A falu  világa, 
Virágos  tornáczok  csendes boldogsága. 

Én édes  Istenem  ugy elcsodálkoznak 
Bogár szemű házak pázsitos udvarán. 
Egyre  vsak bírálnak. 
Szerintük  nincs párja fényes  palotának. 

Galambugos kapuk  tulipántos  képe. 
Náluknál  szebb is van egyre csak azt hajtja 
Város büszke népe; 
Pedig  nem adnálak  semmiért cserébe. 

Én édes  Istenem  lelkem  hogy is adna  ? 
Hisz  ki  kis kapudon  belép az udvarra. 
Azt az Isten  hozta, 
iVem fogad  ugy senkit  nagy város portája ! 

Az alvégi  tájon uri népek járnak 
A faluról  egyre beszélnek,  tréfálnak, 
Pedig  mind  hiába ! 
A mi kis falucskánk  édes  boldogsága 
Többet  ér mint a föld  összes selyem rongj u ! 

II). Botár Béla. 

* * 

R ó z s i k a . 

A mikor haza jött Székely Jóska a kato-
naságból, azt beszélték a faluban,  az ahirjárta, 
hogy Rózsit feleségül  veszi. Mondogatták : biz' 
az meg is érdemli, jó, jó leány, kerek három 
esztendeig tudott várui, látszik, hogy mennyire 
szereli. Jóskának legelső dolga az volt, hogy 
meglátogassa Fehér Rózsii. Hei sz ő eaysztril 
szive mennyit sóhajtozott e fehér  falusi  házikó 
után, ho«á most betérni kéazUI. Özvegy Fehérné. 
a Bózal idea anyja, épen egy kártya vizűt me-
rített a gémes kútból, mikor a fakilincs  be-
csattant. Majd, hogy őrömében bele ncin ejtette 
a vizes kártyát, 

— Hála Isten, csak hogy haza Jöttél, csak 
hegy itt vagy a karjaim közölt. Ki aem eresz-
telek édea Jóska I Solia. 

Örömében még a leányát Is elfeledé,  ha 
Jóskának legelső szava nem a Rózsi lett volna. 

— Hé Rózsika hányom I Gyere édes szen-
tem, Hţy síuladj, hogy még a lábad se érje a 
földet. 

Itt Vnu Jóska. 
Az öreg asszonynak örütnébeu csak járt a 

szaja. 
— Jaj be azép, ügyea, megtermett ember 

lettél tu Jóska, eazoai a szivedet. Hogy meg 
«inberesedtél. mekkora lelt a bajussza, tudom 
derékebb legény nem volt nálad a regitneulbeu. 

Hagy la besaálni a fiu.  A< ö aiive most 
mással volt tele • oly nagyon tezdett dobogni 
R <ai láttára, hogy távolról ia meghallhatta volna 
régi aseretője, ha igazán a régi lett volua. 

A vlsiout látáanak Rózsi ja örült, de nem 
volt oly nagy es az öröm, milyennek várta volna 

.1 ska ; nauy kék szeuui el niiiMk valami fáj 
daluiat, mely titkon ott lappunkon a szivében. 

Az öreg asszouy be tessékelte abba az is -
ineríis szobácskába, hol sunyi édes, boldog es-
tét töltött szeretője karjai közölt. Mert Rózsi 
igazán, nagyon szerette a pelyhes Aliu. piros 
arczu, daliás termetű Jóskát valamikor, uem is 
oly régen. 

— De innen r.cm mégysz el édes fiain  ad-
dig, inig vnlauiivel ineg nem kínállak. 

Kóstold meg a régi kenyerüuket, as most 
is édes, tnost is épen olyan jó, mint akkor, mi 
kor itt hagytál miuket — monda az öreg aaz-
szouy. 8 mig künn forgolódott  magukra ma-
radiak, 

— Ugy e sokat szenvedett klgyelmed a 
három esztendő alatt ? 

Uoaszu volt az idő ? — kezdé Rózsika. 
— Hát édes ezeutem oltelt, valahogy, de 

nehozen. Meunyit változtál Rózsika, most még 
siebb vagy, mint valaha, de leolvasom, hogy 
nem vagy te a régi. 

Rózsi e Bzavakra elpirult a aa öregasszony 
lépett be, igy válaszolni uem kellett, külöubeu 
nem ia tudta volna uiit feleljen. 

— A ini került a tűzhely körül elhoztam, 
egyél belőle, — 

Kó ugy-e moat is rpeu olyan a kenye-
rünk — Rózsika aütülte a tegnap. 

Olyan édes néném s nekem még édeBebb, 
— moudá Jóska — de Rozai — goudolá ma-
gában — ő nem a régi édus. 

A visiontlátáa után telt mult BI idő, 
Oazdasága utáu látott Jóska ; ai ireudába adott 
néhány darab földjét  kezébe vette, mert nem 
volt ő földhös  ragadt szegény. 

Atyja jó gazdálkodó ember volt a faluban. 
Ma már se atyja, ae anyja, s taláu még szere-
tője sincs, 

Kern szólott senkinek. Titokban akarta 
megtudni, hogy ki hódította el szivét Rózainak. 

Gondolkozott rajta Bokát, de olyan legényt 
nem talál a faluban.  Ott mindeukinek meg van 
a rnitgá é s hamar ki tudódnék a titok. 

Fehérni asszony néha uiég sin ia örömé-
ben. Hisz az ő auyai szive boldoguak akarta 
látni egyetlen leányát, Elgondolta : milyen egy 
pár lesz belőlük, bogy össze találnak, mind a 
keltőnek van yalami kicsi vagyona. 3 ő öreg 
napjait lesz, a hol leélje. Látni fogja  a 11« 
unokákat. Oh hányszor elgondolta eBt magában 
szegény öreg aassouy. 

Nem csoda, ha ilyenkor megtelt a kit szeme 
könyol. 

A szomszédoknak sokszor elmondta ugy 
vasárnapokon, a kapu előtt mikor kiültek tere* 
ferélni. 

— Csak azt szeretném magam, bogy itt 
ringathatnám a karjaim között az unokámat, a 
kik engemet „nauyónak édea nsnyónak" ssólit-
gatnának. 

De hányszor csaluak meg a remények, s 
taláu, mikor legjubban várunk teljesülni valamit, 
épeu akkor uem válik valóra. 

Szegény Fehérné asszony, ha tudta volna 
a jövendőt, az örömhullalia kények de ke6orfi 
ekké váltak volua. 

Hiába, az ember nem lehet teljesen bol-
dog soha. A inikor azt hiaszük, hogy kezünk 
között vau. ép akkor illan el, a mi ütjiik, ker 
getjiik hasztalanul tovább. 

A világért se sejtette volna a lánya etive-
titfcát  az anya. (Folyt, kőv.) 



C S Í K I L A P O K 

lársadnlmi kftiBWnyek  is mennyit e wfolyá«il 
ják a tanulóifjúságot  a pályaválasalás k^riln-
sében; • kílönüseo mennyire hozzá jdrnlusk 
az e téren tapasztalható egyoldalúság kelet-
kezéséhez. 

G tekintethen nem lehet még egy fontos 
körülményt figyelmen  kivöl hagynom 8 az a 
különféle  ranga és rendű elfikészitő  iskolák 
egymáshoz való számaránya. Nálunk a gímná-
linmok igen nagy számban vannak képviselve 
mis iskolhkkal szemben. Ez annak a fel  fugi» 
nnk az eredménye, hogy tudományra csak a 
diplomás embernek van szíksége, lia tehát va-
laki tannlnl ment, arról feltételezte  mindenki, 
hugy diplomát akar szerezni, más czélja tauol-
mányának nem lehet, mivel mii) pályán elég 
az elemi iskola 

A modern élet azonban megköveteli, hugy 
akármilyen pályára lépő ifiU  bizonyos sgelbmi 
képzettséggel bírjon. Nálunk azonban azt Bo-
káig nem értették m-g, * ma sem látják be 
sokan, mit mutat azon jelenség, bogy a leg-
több szülő. még 1» tehetné is, azon esetben, 
hogyha fiát  iparosnak, vagy fölümflvHönek 
axánta, agy azzal nem végeztet semmi iskolát 
az elemin kival. 

Aki pedig volt annyira felvilágosult  és fiát 
nagyobb előképzettséggel igyekezett felruházni, 
az legtöbb esetben a ezélnsk megHelő polgári 
iskola helyett a czélnak nem megfeleld  gimná-
ziumba kellelt ailja ; éppen az érintett okukl'ól 
előállót azon körülmény folytán,  hogy mig a 
gimnáziumok nyakra-főre  szapoiodtak, addig 
polgári iskolákat csak a nagyobb városokban 
lehetett imitt-amott találni. 

Ennek a körülménynek a hatása igen ká-
ros. A jó éa olcsó polgári iskola az ö négy 
rendes évfolyamával  lehetővé teszi, bogy a gyer-
mek 14 évea koráig egy befejezett  és kerek 
egészet képező tanterv alapján mindazon isme-
reteket megszerezze, amit a mai kor minden 
embertől elvár, de főleg  megszerzi a/.<-ii gya-
korlati ismereteket, a melyekre az életben szük-
sége van a melyeknek okveleileuül hasznát fogja 
venni. S mindezt olyan korkan éri el, midőn 
még datál ahhoz, bogy tanoncz legyen. 

Ellenben ba polgári iskola hiányában, ezt 
a négy évet a gyermek a gimnáziumban tölti, 
ugy először nem szerez ez idő alatt oly sok 
oldalú ismeretet, mint a polgáriban, a azonkí-
vül a gyakorlati életben szükséges ismeretek 
terén hátrább van; de végül be is van csapva 
az ajtaja annak, hogy a gimnasiális fiu  már 
most ipari vagy kereskedői pályára menj'ii, 
mert ha C9ak rongyos elégséges eredményt el 
ér. már a legszegényebb szülök is vérmes re-
ményeket fűznek  a fin  tudományos jövfijéhez  s 
összeszedik minden annyagi erőjüket, hogy to-
vább taníttassák. li»ga a gyermek ia a gimná-
zium levegőjében • a nagyobb diákok körében 
teljesen elveszti a kedvét a .kevésbbé uti pá-
lyákhoz", megnőtt anibicziójál kaitok. irod*lmi 
férfink  élettörténetének ismeretén táplálta s 
még olvasmányaiban sem jut ah lm/., hogy olyan 
kiváló embereket ism-rjen meg, kik képrsek 
voltak, hogy ai ipari vagy gyakorlati téren le-
gyenek az emberiség hasznára. A gimnázium 
olympusi légkörében legfenuebb  e négy év alatt 
csak annyit ball az ipari vagy más pályák ról, 
HW • gyenge tanuló fejéhez  vágja elkesere 
deli tanária s lesújtó véleményét „eredj niaiha 
n®»iter»ek'; „menj a rairhik mellé- slb la-
konikus rövidségfl  szövegezésben. 

Sajnos Csikvármegyében is hiányát érz-
zük a polgári iskolának, a törekvő s jobb roódu 
gazdik közölt vannak, akik szívesen tauinai-
aák fiaikat  a czélból, hogy azok a gyakorlati 
áletre szükséges ismeretek megszerzése ólán 
gazdaságokat folytassák,  de sem hajlandók 
vagyonukat föláldozni  arra, bogy fiak  diplomát 
szerezzen, amivel esetleg nem megy semmire, 
söt megeshetik, hogy meu se szerzi, s a va 
gyonka is elment B diptomi S ÍDCWD. 

(Vége.) 

f ü r d ó i  é l e t . 
A rekkenő kánikula küszöbén állunk. Mál-

nás, honnan a hegyek mir a rónába lejtenek, 
túlzsúfoltságnak  örvend. A jámbor halandó, 
ki rhfumalikis  lábbánlalmainak kiküszöbölése 
ezéljiból oda vetemedik, az összerogy*:.ig ,i|vez 
minden irányban. Az első kép, mi szemébe öt-
lik .József,  olyan hargitai fürdöhiztos-féle  alak 
faaktWra  nézve, de ábrizatiug az eltérés igen 
•agy. Jinoa lomha, tekintete báegyti és nagy 
toyenez, József  ellenben ugy szellemileg, mint 
testileg .1 ellentéte éa nem is nagyon csendes 
terménetü. Vérmérsékletre nézve Jö«.el ung 

viniU-, JÍIKI- ped-g melsnchnliko*. .N.zsef  te-
vék enységén^k ilsvzes fonala  a megszokott nmnka 
meggyőzése uisn a pntikba nyúlik vissza, ahol 
ökörszarv módjára kipedrrtt bajusszával csak 
amúgy pattogtatja a rigmasokat és rémiti az 
embereket bajiwza döféséiiek  halálos voltával 
János Hem AII a pulik szeretelb. ii hátrább. Ki-
mért kullogás közben preexiz .vigyorgésával 
összegyűjtőit filléreit  s gyebennába veri, s szerep 
köre azután félre  faragó  hirliarang. K kis je 
lenséjet azéit tartom (uniósnak, mert a fürdő-
vendég elpő belépésekor megszokott helyeiken 
ezekkel találkozik. Menjünk tovább Első mo-
uumentAlis alkotás, a mi szemünkbe htlik a 
vendéglő, m-lynek frászán  egy némpt vendég-
lős táplálja a kő/önségel olyan kutya módon, 
hogy a legliizottabb emberek is maboluap zso-
kénak szerződhetnek. Olyan hűséges szebe.ni 
német, mini s löbl'i, bellit a székelyek közé. 
Hiába, haladunk, a czivilizáczió mn-ho'uap meglil. 
Dgyláts íik ma holnap erény lesz az, ha valaki S/.é-
kelyhoiibsn németül mondja |Aj a tyúkszeme, vagy 
sokat evett, Mindennapi szokás Málnáson, hogy a 
ki pont tizenkét órakor megy ebédelni, az még 
ékesebben távozik, mint az elült, a ki később 
megy, megnyugtatni igyekszenek azzal a c/.i-
gány preposiczióval : ha előbb jött volni. A 
napukliau látható volt körülbelül egy 150 kilós 
teremtés, aki az éhségtől elcsigázva oly szavak-
ban fakadt  ki, b»gy felül  multa a legör-gebb 
huszárok istállói szónoklatait. Hát akkor a sze-
gény soványabb nem, mi tevő legyen? 

Azok sorsa a sóhajtás, mely a gyomorból 
szakad fel.  L-glöbh embert bánatában az éte-
lek miatti elégtt'.etlenség Noé folyadékáért  való 
lelkesedésre késztett, minek szomorú következ-
ménye az, bogy másnap az erkélyeken, a hő-
ségtől leşujtolt, fehér  kendővel beburkolt feji) 
emberek láthatók, a kik ugy eekfldöznek.  akár 
egy kAszóni hamis tanu. hogy he fognak  ál-
lani H viz társaságba. A halandót csak a Iflrdő 
kellemes vulla tudja megvigasztalni, meg a 
hite. A ki belép a „Herkules" fürdőbe  azl 
véli, hogy a vizel elárasztotta a lur seivg. E 
kiváló fürdőre  vajha felderengene  az uijá szil 
lel és hajnala. Persze némít konyhivat, német 
szóval, gorombasággal ugy rá borul az éjszaka, 
hogy senki sem fog  rátalálni. 

— r. 

Bérkocsi-mizéria. 
A városi helyettes rendőrkapitány az alábbi 

sorok közzétételére kért fel: 

Tekintetes  Szerkesztő  Ur! 
Becses lapja f.  évi 38 ik számában a .Kö-

zönség köréből" czim alatt megjelent panaszra 
a következőkben válaszolok : 

Jól tudjuk a/.i, hogy Csiksz-rwlában lakó 
béikocsi tulajdonosuk egyszersmind majdnem 
mindannyian földbirtokosok  is, kiknek lélfentar-
tstsi évközeit inkái b ez utóbbi szolgáltatja, 
mely körülmény U' k let meszetes következményei 
•» liangn/l .totl liv-z.iúlések. D- viszont azl is 
iu<liuk, hogy a közönség rzeii rA|u.k nézve fon-
tos körülményt m-m tartozik tiszteletben tar-
tai:i s lia igényei kövt-iel.k: köteles a bérkocsi 
tulaj Ionos, ha még akkui* gazda is, az utazni 
kivánó rendelkezésére állani, — akkor, ba ko-
csij* előzőleg már más állal !>• nem foglalta-
tott. — S ép. II azon ukkól „az uia/tii vágyé 
kocaillan •ni!>i-iy n-in is köteles lürni, hogy 
az e Jogos igényei kielégítését bármily czimen 
a bérkocsis megtagadja 

Már mo»t azonban, ka mindezek melleit 
és mindezek daczára egyesek a jogosilványiijal 
visszaélnek, — csak akkor leket a visszaélési 
büntetni, ha egyes konkrét esetek a hatósághoz 
be is jelentetnek. Mert általános panaszoB meg-
nyilatkozások : csak általános intéikedésekif 
szolgálhatnak alapul, melynél aztán a kihágás, 
illetőleg a szabályokkal való visszaélés megto-
rolva nem lesz. 

Hogy jövőre az eddigi netán eiéforgott 
kifogások  okait megszüntetni | li^s-n. a ki-
adandó közérdekű hatósági iutézkedé.v k — ba 
erre a I. sz-rkeszlő ur alkalmit nja't be-
cses lapja és s'-ükség szerint a „Csíkszereda* 
utján — a köz»n«ég tudomására hozatnak 
és igy módjában fog  állani bárkinek, hogy a 
szükséges ellenőrzést maga részéről ugy a ható. 
Ság, mint az egyesekkel szemben gyakorolhassa 
és a D' gtorlás iránt, ba erre ok van, lépéseket 
is tehessen. 

A kSzönaég tájékoztatása végett kő/löm 
ai alibbi telbizásl, melyet a napokban a bér-
kocsi tulajdonosokhoz intéztem: 

V  » I h i v á s. Több oldalról vett panaszos 
jelentések folytán  felhívom,  hogy a bérkocsi 

iparról szóló szabályrendeletet utasolalban sz 
rezze meg és azt lanulniányn/.ni tarfsa  szigorn 
kötelességén, k A szabályrendelet 9. § ában 
foglaltakra  való tekintettel ezennel elrendelem, 
hogy a .bérkocsi tarifát  ne csak elémutassa 
vagy eléroutailassa, hanem azt rendszeresen 
kinyomatva a kocsi belső első oldalára szegez-
tesse ki. 

Utasítom továbbá, hogy a szabályrende-
letben foglaltakat  mindenekben tartsa be és a 
kocsit igénybe vevők megkeresésére — minden 
mellék tekintet nélkül — a/ounal álljon rendel-
kezésre. 

Bármily mulasztási, vagy a közönség 
érdekét sértő eljárást sz goroxn foguk  büntetni. 

Csíkszereda, 1905. julius hó li-éii. 
Kováos János, 
h rradfirkaplldny. 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" crodeti táviratai . 

Budapest , julius 2ö. d. u. 2 óra 20 ţiurcy.. 
Csíkszereda, jul ius 25. d. u. 3 óra .'KI |>c-rcz. 

Vármegyék határozatainak meg-
semmisítése. 

Politikai körökben elterjedt liirek 
szerint a belttgymiiiisztcriumbin PestvAr-
ine.jţyrn ki vili, még 5 vármegye liatil-
rozaiáiiíik incgaeniniisitése van elintézve 
ís a legközelebbi nafiokban  már ezek 
in iiyilvánoHHáyrit kerillnek. Ugyancsak 
Ilire jár annak is, hogy a főváros  köz-
gyűlésén a miniszter megsemmisítő ren-
deletével szemben egy ujnbbtn hozanitó 
határozatával megtilijx az önkéntes ::cló 
fizetés  elfogadását.. 

Óriási vihar. 
Bnján ina éjjel óriási vihar dühön-

gött ; a városi bérházban levő postahi-
vatal drót hálózatába a villáin becsapott, 
a az egészet lángba bori tol la. Egv t fiz, 
oltó inentÓH közben lezuhant a szörnyet 
halt. Többen ves'.edelemesen megsebe-
süllek. 

Hazafiatlan  román theologus. 
Békés-Csabáról jelentik, hogy az 

aradi román theologusok, kik tegnap 
este réaztvettek Békés-Gyulán a románok 
állal rendezett hangversenyen, ma Gyu-
láról oda érkeztek. Egyik román theolo-
gus fekete-sárga  bojtot viselt oralánczán 
és nzzul tilntetően sétált a pályaudvaron. 
Pólya Sándor odavaló lakos azt látván 
oda rohant a theológushoz ; letépte a 
Fekete sárga bojtot és mikor a theológus 
ez ellen tiltakozott, Po'ya arczul verte a 
theológust ezekkel a szavakkal : ezt a po-
font  tedd cl emlékül, hazafiatlan  román, 
H boj'ot pedig én teszem el. Az mozi-
dén* kinos izgalmat keltelt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A honvédség köréből. A király Hadíy 

Imre lugnsi S. bonvéd gyaloge/redbeli ez; edcsl a 
brassói 94. bonvéd gyalogezred parancsuokává 
nevezte ki s elrendelte Bartlieldy István ezre-
desnek, a brassói Ü4. honvéd gyalogezred pa-
rancsnokénak a 79. honvéd gyalogezred dandár-
parancsnokság ideiglenes vezetésével való meg-
bízását. 

— Változása papság köreben. Laka-
tos János bereczki káplán Ojergyó-Csonisfal 
vára helyeztetett ál. 

— Tanári kinevezések és áthelye-
zések. A caibsoinly')i róin, kath. fógyninasiuni 
tanu ti Urában nişyobb változások lesznek. Ha-
liul György fógjinimsiumi  tanúr és finöveló  in-
tézni igazgató ugyauis Brassóba lyuzti tett á>; 
távozásával e kölópiskola egy jeles eröt vészit, aki 
nemcsak kitűnő pedagógus, hanem a ezép iroda 
lom terén is uevbt szerzett magának. Intézeti 
regenssé helyébe Kassay Lajos neveztetett ki, 
aki elflkeló  papi állasából csuk a mull étben 
•ért VÍKSZB r j:í. szeretett all.isúlioz, a luiuiii 
pályából. Ugyancsak Csiksomlyöra kiiieveziiituk : 
Dobos Fereue/. a történeti fa  földrajzi,  Ferencz 
Gyula a inagyur és latin, Veszprémi Dezsd szin-
tén magyar és latin, Ivúnyi Aulai pedig Kéztli-
váFárbelyrél. a gorö» 6s latin tanszékre. Végiil 
pedije Fazakas (Jáspár Csiksomlyór.M saját kérői-
mére Székel) udvarholyre helyeztetett át. 

— A városi főjegyző  lemondása. 
Kováoa Jánts városi ffljegyzé  és helyettes ren 
ddrkapnány «jegyzői állásáról tekintettel meg-
rongált egéuséai állapotára lemondott. Kzt a 
lemoiiilást a város képviselt testülete f.  há 25-én 
tanon rendkívüli' közgyülé.ében ellugadla s UIBE-
bi.ta a polgármester., hogy ezt a lemo„dá,t 
hozta az alispáni hivatal tudomására. 

30. szám. 

— Eljegyzések, á r p a Lijos esikdán-
falvi  községi jegyző jniiBs 23-án jegyet váltott 
S z i g e t h y Ilona urhölgygyel Csiksseredában. 

R a t k a y I s t v á n fodiász-segid  julius 
23-án tartotta eljegyzését F tt I e k i Matildka 
kisasszonynyal Csíkszeredában. 

— A városi képviselőtestületi köz-
gyűlés. Csíkszereda város kégviselötestülete 
I. bó 26-án rendkívüli kAzgyülést tartott, mely-
nek elsS tárgya Kovács Jánosnak főjegyzői  ál-
lásról való lemondása, mely ttgygyel más helyen 
foglalkozunk.  A helpiacztér rendezése .végeit 
feveendő  k&lcsBn Sgyében augusztus II-re ki-
tOzötx kSzeytIlésnek halát napját a jelzett nap 
helyett 1905. augusztus hő 3l-re törték ki. Vé-
gül a járda szabályrendelet tárgyában a keres 
kedelnii miniszter által javaslatba hozott kiegé-
szítéseket a képviselőtestület elfogadta  a jAvi-
hagyás végett ujolag lelterjeszleni határozta. 

— Érdekes évkönyv. Érdekes tar-
talmú évkönyvben számolt be a maros-vásárhelyi 
Székely-Társaság 100-ik összejövetele alkal-
mából addigi működéséről, feltárva  benne a 
székely kérdés történelmi fejlődését.  KivAIA 
bec-Hvé teszi e müvet a nagy gonddal egybe-
állított repertórium, mely az ftaazea  székely 
vouatkozásu mi lvrk jegyzékét tartalmazza. Az 
évkönyvet 1 koiona beküld'se ellenébeu a tár-
saság purtómentesen küldi meg, Ajánl.uk az ér-
deklődök figyelmébe. 

— A biróságok költözködnek. A 
csíkszeredai kir. bíróságok nem sokára uj, im-
pozáns palotájukba költözködnek át. liár javá-
ban folyik  a törvényszék átköltöztetése. Évti-
zedes poros akták, sok székely ember igazsá-
eAnak élő t anoi. elégül' séggel mondanak buesut 
a régi, rozzant épületnek, melyben még a hírhedt 
Baclikors/.ak óla tanyázott eddig az igazság. 
Most Hvonban a régi lakA vágyai is megnőttek, 
szebb h<tzáha vágyódik. Valóságos palota lesz 
eznlán a lakóhelye. Az igazság büszkén, tiir 
detöi pedig megkönnyebillten teszik meg etl a 
rövid utat, a peres feleknek  azonban ezután 
seui változik —helyzetük, egyik elkeseredetten 
fogja  elhagyni ezt a helyet, hová bizakodva 
lépett. 

— Üdülőhelyek a Székelyföldön. 
Néhány gyönyörű ét kiválóan egészséges üdüli! 
telepet rendszeresít, a marosvásái helyi Székely-
Társaság a S/.ékelylöldön. Kbből van: Maros-
Torda vármegyében 3 ; Udvarhely megyében 7 ; 
Háromszék megyében 6; Csík megyében 4; Brassó 
megyében 1. Kzeu üdülő helyek részletes 
ismertetése külön füzeiben  is megjelent, melyet 
bárkinek díjtalanul küld meg Szentgyörgyi 
Dénes, a társaság gázdája. 

— Poros város. Napról napra halljuk a 
panaszt, liogy uagy a por. Különösön vsrosuuk 
áll ebben a tekintutboii az erdélyi részekben 
elviijzliHtdtlanul a leuelsó helyen. Akár nappal, 
;ikár esie nz ouiber tele tüdővel élvezheti a por-
rsl legdusuhban lolitevt luvegót. 11a na alföldi 
embur iilit toppan, bizony bámulva kérdezheti. 
Iiát ez a fenyvesekkel  koszoruzutt bérezés Csík-
ország ? A inult évben n város ennek az egész-
ség'eluii állapotiisk szé.nálása védeti feeskeudót 
csináltatott & a/.zil re^nUzeresea nulóuek a vá-
rosr. Kérjük a város gazdát, Ii0£y vegye újból 
hasztiálsiba ; az áll.-inii mérnöki hivatalt pedig, 
hogy a pornak npiisztása iránt tegye meg a 
szokásos intézkedéseket. 

— Meghívó. A csíkszeredai kerületi l>e-
tegsegély/.ö jonztái tizenegyedik évi rendes 
közgyűlését 1905. jultu* hó 29 éu délntán 8 éra 
kor Csiks/.eívdábsn, a városház nagytermében 
tarja meg, melyre a közgyűlési kiküldöttek 
azon megj( gy/.és melleit hivatnak meg, hogy 
arra az esetre, ha a t.igok határozatképes szám-
ban nem jelennének meg, a közgyűlés 1905. 
évi augusztus 6-án d. e. 10 őrakoi az irt he-
lyiségbeu a tagok számára való tekintet nélkül 
meg fog  tartatni; utóbbi esetben a tagok a 
,Csiki Lapnk'-ban és a bizalmi férfiak  ui|án 
fognak  értesíttetni, minden egyéb meghívás 
nélkül. A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 1. Az 
igazgatóság jelentése a pénztár uiult évi műkö-
déséről. A 2. A mull évi zárszámadás előter-
jesztése, ennek kapcsán a felügy.  lő bizottság 
jelentés'- s a felmentvén)'  iránt való határozat. 
3. Igazgatóság jelölése a járulék fölemelése 
iránt 4. Igazgatósági, felügyelő  bizottsági ta-
gok és közgyűlési kiküldöttek választása. 5. In-
dítványok. 

— Petőfiünnepély.  A kászonjakab-
talvi fürdővendégek  f.  év lutiu; 30 in d e. 
fél  10 Arakor, Kászonlflrdőn,  Petőfi  emlékün-
nepet rmdeznek, melyre az érdeklődőket ha-
zafias  tisztelettel meghívja a rendező bizottság. 
Az ünnepély sorrendje : I. 1. Lombsátnrbsn 
misét tart Vei-ess Lijos fSesperes  ur. 2. Kgi 
házi beszéd: Birtlia Ferencz kászonnjfalvi 
jdebsnos ur által. 11. I. Szózat : énekli n lih-
döi d .lkar. 2. Megnyitó beszéd : tu t ja Zry/.on 
Nándor tanár ur. 3. .Petőfl  emlékezete" jnlov 
Viktortól, szavalja: Szilágyi Sámu~l ur. 4. 
Magyar népdalokat énekel Kofcnber  Eózsika 
úrhölgy, ft.  Szaval : Balogh Gábriel k. a. 6. 
Szaval : Koisuba Rózeika urhölgv. 7. .Árpád 
sírjánál.' Irta : Kovács Gyula. Szavalja : Szi-
lágyi Sámuel ur. 8. Hymnusz. Énekli a fürdői 
dalkar. 9 Rákóczi indnló S z ő k e Pista zene-
kara által. Az Onnepéyt társas ebéd követi, 
melyeo avszokásos serleg beszédet M. Székely 
János kézdivAsáthelyi áll. iskolai igazgató ur 
tartja. A társas ebéd után tánczvigalom lesz, 
melyre a belépőjegy személyenként 1 korona. 
«Mládjegy a korona. Végül Uzijáték. 



Julius 26. C S Í K I L A P O K 30. siám. 
— Ssékely gynjtó. Beitter ,lóz>. f  ko 

lozsvári gyufagyáros  „Székely Gyojló* név uluit 
magyar gyártású svéd gyufát  hoz forgalomba  ; 
melynek jövedelméből 5*/o részesedést a Ma 
rnsvábárhelyi Székely Társaságnak ajánlott M 
* azékel; actiA czéljairs. A gyújtó kizárólag 
magyar gyártmány 8 ennélfogva  hazafias  czél 
annak fogyasztása.  amit különösen a kereske-
dőknek ajánlónk a figyelmébe. 

— Pályásat! felbiváa.  A siketnémák 
budapesti állami intézetének elin osztályaiba a 
legközelebbi Uinévre 30 uj növendék fog  (elvé-
tetni. Ezen kívül felvételt  nyernek a felsőbb 
osztályokba olyan gyermekeik is, akik népis-
kolai tannlmányaik közben siketü lek meg. Első 
sorban a Budapetlm s az annak köi nyékén 
lakó siketnémák. másodsoi tma felvételt  nyernek 
az otszág bármely helyéről folyamodó  olyan 
siketnémák is, akik az évi 200 K. eltartási költ-
séget egészben, vagy legalább lé-zben bízlo 
sitint képesek. A felvétel  a folyamdvúnyok 
beérkezésének sorrendjében fog  eszközöltetni. 
Pályázati batáridő jnlius SS—30. E^s/letes tá-
jékoztatást és felvételi  nyomtatván)oknt az ér-
deklődőknek dijlslann' küld az intézet igazga-
tósága (Bndapest. VIII Mosntiyi utcza 8. s/. 
Az intézet 8 évlolyam. 

— Pályásat! hirdetmény. A székely. 
Ifildi  miniszteri kirendeltség esik vármegyei kép-
viselőjétől egy pályázat: hirdetményt kaptuk, 
melyet, közérdek & voltánál fogva'  tel|es sz.fi-
vtgél.n Vöz'imk. -- E pályázatni kQlő 
nősen ajánljuk a szülők figyelni»  he s felhív 
lük. hogy folyamodványaikat  a megnevezett 
nk mán jókkal felszerelve  a kit- It cziroekliez in-
tézve F. hó 30-ika előtt Kiss Ernő m. kir. 
fö.-rdészbez  Csíkszeredában föltétlenül  kflld 
jék he. Az algyógyi  m. kir.  állami gróf  kun 
Kocsárd  székely  főldmives  iskola  — E. M. 
K. E. alapítás — igazgatósága 23 ingyenes 
és 8 mérsékelt fizetéses  helyi-, melyek folyó 
évi október bó I én töltetnek be, pály ázatot hir-
det. A/. iskola czélja : 2 éves tanfolyam  alatt 
a befogadott  ifjakat  a mezőgazdaság minden 
ágában gyakorlatilag kiképezni. Iingy a kilépő 
tanulók saját kis gazdaságuk okszerű keze 
lésére képesek vagy nngyobh birtokban a inon 
kák felflgyelésére.  vezetésére, mint béresgaz-
dák, munkavezetők akalniazbatók legynek. 
Pályázat feltételei  a következők : I. A* ingye-
nes helyekre kizárólag csak székely eredetit 
főldmives  ifjak  vétetnek fel.  Az etre a helyre 
befogadóit  tauulók a teljes ingyenes oktatáson 
kivAI, díjtalanul nyernek : élelme/e-t, lakást 
bútorral és égymhával, Illést, világítást, mo-
sást, betegség esetén orvoslást, az oktatáshoz 
szükséges tan-, kerti- és gazdasági eszközöket, 
í . A 8 mérsékelt fizetéses  helyre pályázhat 
bármely magyar bonpolgár. E'ek mindi n hó 
l-én élelmezésikre 24 koronát fizetnek  az is-
kola igazgatóságnál, melyért lakásban, élelme-
zésken stb épen ugy részesülnek, mint az in-
gyenes helyekre befogadottak  s azokkal egyenlő 
kötelezettség alatt állanak minden tekintetben. 
3. Mind az iugyen»», mind pedig a fizetéses 
helyekie csak oly a főldmives  osztáshoz tar-
tozó iljak vétetnek fel,  a kik a 17 évet be-
töltötték és mezei munkák végzésére ép, erős, 
egészséges testalkattal bírnak, amit orvosilag 
tartoznak igazolni. A kik katona kötelezrttsé-
gflknek  eleget tettek vagy a m. kir. honvéd-
séghez soroztattak be vagy badmenlességet 
nyertek, a felvételnél  előnyben ré-zesüln-k Fo-
lyamodványok folyó  évi au2usztu* hé 31-ig Al-
gyógyra (HunyaJmegye posta b-lyben) a lölil-
mives iskola igazgatóságához nyújtandók he. 
Folyamodványok kövHke/őleg szerelendök fel: 
s) Keresztlevél; b) Iskolai br/onyitvány. bogy 
az illető irni, olvasni tud ; r) Páháö vagyoni 
állapotáról szóló hiteles bizonyítvány vagyonta-
lanság esetén szegénységi bizonyítvány ; d) Il-
letőségi bizonyítvány ; e) Orvosi bizonyítvány 
arról, hogy a pályázó egészséges és a mező-
gazdasági munkát elbíró testalaku, traehomá-
ban vagy fertőző  betegségben nem szenved, 
védhimlővel sikeresen uiraoltatolt. vagy, hogy 
a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állott 
ki, esetleg, hogy a törvény értelmében ftl  van 
mentve a beoltás kötelezettsége alól. (A véd-
bimlöre vonatkozó bizonyítvány hiányában a 
növendéket belépéskor az intézet orvosa ujra-
benltja); f)  Erkölcsi bizonyítvány, s ba az il 
lelő 3 korosztályt ki-zolgált katona, a katonai 
Igazolvány is ; g) Kiskoiuság esetén szülői 
avagy gyámi engedélyről szóló nyilatkozat, 
bogy az illető az i-koíába beléphet; b) Fele 
véges növendék, ha feleségél  illetve gyermekeit 
Algyégyra Imzza ki kell mutatnia, hogy mi 
módon tudja felesége  fenntartani  magái ; i) 
Községi bizonyítvány sriól, hogy a pályázónak 
hány lestvére vau, mily komik, szülői gyám-
ság alatt állanak e és a szülök mivel foglal-
koznak. A leivelt tanulók köteleztetnek arra. 
bogy ruházatukban a székely népviselethez al-
kalmazkodnak, melyből belépésük alkalmáv-l 
egy itt készítendő Aneplő és egy hétköznapi 
ruhával, 3 pár fehérneművel,  2 pár láhbel.rel. 
3 köténnyel és 2 lörülközővel kell bituink. Az 
iméntiből hiányzó fehérnemű-  vaey öltözék da-
rabokat az igazgitó a szobába helyezkedés 
előtt befogadottal  beszerezteti. A felvett  és 
belépS növendék kötelezi magát, hogy tisztes-
ségtudó, szófogadó,  szorgalmas lesz, kötelessé-
gének mindéikor megfelel,  a tanfolyamot  telje-
sen kitölti, mit ba elmulasztana ; azaz, ha en 
gedély nélkül rldbb távoznék, kötelei a reá ad-

dig az iskola állal lorditott költségeket ponto-
san akár myszerre. akár az iskola igazgató-
sága által engedélyezett részletekben visszafi-
zeti. Közhírré tétetik egyszersmind, hogy az 
erdélyi résznek oly vármegyéi, melyek alapít-
ványi helyül 30U korona flzeiéjire  kötelezik 
magukat, erre az alapítványra a megfelelő 
kotu — olvasni és irni tudó növendéket küld-
hetnek ki szintén a jelzett okutáslian és ellá-
tásban részesül. Algyógyou, 1905. évi ju"iu« 
bó lt) •pii. G&!*|)ir József,  igazgató. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Tekintetes Szerkesztő Ur I 

Évek óla húzódik a madéfglvi  i mlékosz-
lop ügye. Köztudomásu dolog, hogy a n»gy 
tn/góságghl folytatott  gyűjtést egy ujabban ala-
kult bizottság befejezte  9 ma már az ügy oly 
stádiumba lépett, hogy semmi akadálya sincs 
egy impozáns, az ősik emlékezetéhez méltó ün-
nepély keretéhen az oszlop fe'avalH-ának. 

Erre azouban a bizottság a maga erejét 
gyengének találta s miután az egész vármegye 
közönség:* o-zlaMan közös érzelmei fiiződnek 
hozzá, az ünnepély méltósága étd>kélnti lépési 
telt a vám.-gye töivénybalóságátié.l, hogy ez 
vegye kezébe az ünnepély rendezését. 

El teméiésae | kell ndó /hunk az állandó 
vá l a sz tmánynak és a tö rv*uyhu 'úság i közgyű-
lésnek, tnely l e l k e s e d é v e l l e t t e aZ flgjel  m-i 
g á é v á s egy impozáns l-izousttgol kül i iöl l ki 
sz ünnepély rendezésére . 

De most következik, aiui felszólalásra 
készlel a nyilváuosság elölt, A bizottság tudo-
másom szerint még semmit sem lett az ünne 
pély érdekében, bálba általános és többször ki-
f  í zésre ju'ntt knzóhaj. hogy az emlékoszlop 
Valahára méltó ünnepély kertiében, illően lel 
avniassék. 

A felavatás  legalkalmasabb ideje a/, őszi 
időszak; amikor az iskolák újból megnyíltak, 
de még a zord, esős időszak be nem állott. Hl 
a kedve/ő időt elszalasztjuk, akkor n.ból egy 
évi késedelmet nkoznuk. 

Már ped>g az ünnepélyt impozánssá, minél 
szélesebb létegeknen kiterjedővé kell tennünk. 
T-kát elö kell készítenünk hosszasalibau, hogy 
bnpy,»n annak etniéke nyomokat lelkű,>kl>en. 

Ugy tudom azonban, hogy mind máig 
semmi kezdő lépés nem löitént a lói vénybató-
sági közgyűlés megtartása óla, aminek már 
pár hónapja. Ne vegyék zokon léhát, ha i'.z 
illetékes egyének figyelmét  az idő gyors előlta-
ladására felhívom;  s felkélem,  hogy az ütry 
érdekében s/iveskedjeuek a kezdeményező lé-
pésekel in>gtruin. 

Egy érdeklődő. 

x v i ii r t é ii.*) 
Mindszoknak, kik feledhetetlen  emlék d 

feleségem  temetésén ugv személyesen mint szí-
vélyes m (!• niléke/éslikkel rész tv-t lek. a magam 
és gyimekeim iievél>»n is ez ulon mondok há-
lás köszönetet. 

C-ikc-icsó, 1905, juliu* hő 26-én. 
Tisztelettel: 
Busáa Jóssef. 

*) E rovatok matt közl&ttckért felelősséget  nem 
vállal a S z e r k e s z t ő . 

KÖZOAZDASAG. 
A .Harma* Magyar Általam* Valtóflzlat  Héii-
vénytársaság, Budapest heti Jelentőse a tőzsde-

forgalmiról  és a péniplaciról. 
Budapest, 1906. július 20. 

A tőzsdéi a lefolyt  héten kedvezőtlen 
mozzanatok befolyásolták,  ra-lyk köz.ttl legin-
kálib az egyesült ellenzékn-k a báró Fehérv/iry 
miiiisztei elnök részéről a törvény haló-ág,,khu/ 
inlézeit és a továl-'oi ellent állásra buzdító vá-
lasza nyugtalanította a mérvadó köröket. Ezen-
felül  hoz/iljAi'Ull a kedvezöM-n hsnpulailioz 
azon köiüliuéiiy is, Itoty az Oioszor«záí és 
J-ipán kötti békekiVést illetőleg igen liany ne-
hézségektől UllH;:ak, tekintve a/oti súlyos lei-
tételeket, melyek japán részről á'htől g t.ím.tsz-
tntnak. 

S/embeöilő azon áramlat, amily Au-ztrii-
liau és killlőldnn. különöseu Némelnj-szágbati a 
magyal viszonyok k< dtevőtlen megilélése érn i 
méhen a legutóbbi időben mutatkozni kez.il és 
a melyek kifo'yásának  tndundó he azon tény, 
hogy a legutóbbi napokban nagyobb arányokat 
öltöttek aznn eladások, melyek az emlilell ol-
dalról magyar befekt-tési  éilékekbeti. de külö-
nösen a magyar üllampapirnk kü'ömhöz.ő m-
meilieo erzkőzöllettek. A 4°/o-<m tusgyar kora-

nijáradék a lefolyt  héten kb. 1/2°/,-kai, 14% os 
mauynr arany-járadék kb. l/2°/o-al és a 4°/o os 
magyar földtekermentesitési  kötvények árfo-
lyama kb. 3/4°/o-nl hanyatlott és ezzel párhu 
zanin-an a magyar bankok részvényei szenved-
lek elég érzékeny árcsökk'nést. 

A lefolyt  két legnevezetesebb árfolyam-
változásai a következők volt >k : 

julius 13. julins 20. 
4','o-os magyar koronajá-

radék 90.76 96 40 
Magyar hitel részvény 780. - 773.50 
Os/lrák magyar állam-

vasút részvény 674,- 671.50 
M gj.-ir as|-balt részvény 206,— 220,— 
Drasche téglagyári rész-

vény 609.— 512.-
Salgótarjáni kőszönbánya 

részvény- 5G7,— 561. -
Magyar ezukoripar rész-

vény 1796,- 1830.— 

wm* s i s l c l ó . ^m 
A Szereda- Zsögőd közötti uton 

EGY FÖLDSZINTES KŐHÁZ, 
mely áll 4 szoba, 1 konyha és 

pinczéből szabadkézből olcsó áron 
eladó. 

liővebb felvilágosítást  <• lap kiadóhivatala 
1—4 nyújt. 

±±±k ±±i*********** 
Egy motor cséplő-gép 

egészen uj, e l a d ó — Értekezni leltet 
e bip kiadóhivatalánál, i_2 

Sz. 6012/1905. tikvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A oskszeiedai kir. I örvény szék mint te-

lekkönyvi hatóság köz.hirré leszi, bogy a csik-
somlyői ró>n. katli. iskolák pénzalapja végrehaj-
tatónak Kő'zegi Károlyné szül. Csóti Hózália 
végrehajtási s-.uivi'dö elleni 1000 kor. lökokö 
vetélés és jáinlékai iiánli végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir, törvényszék területén 1,-vő 
Cskszenllélek község határán fekvő  a r»ik-
szintléleki 21 sz.tjkvlien A f  13 tsz 1734. 
brsz. a. s/.áiitórn 15 korona, lö |sz. 175H. In>z. 
sz.\utóra 8 korona, 18 rsz. 2H4B. Ins', s/üu 
lóra 10 koron:! kikiáltási át IMII, a esik */> n:|j 
l-ki 437. szljkvben A 1. rsz. 4751. hr-z. 
alatt foglalt  C-úti Kóz.ai.a és Kö-/i gi Ktrnly 
nevén áliő kaszaiéra 2! korona kikiáltási ár-
tian és pedig sz 1880. évi LX. t.-c/.. 156. § a 
éneimében nemcsak végrehajtást szenvedett, 
hanem a Kőszegi Károly láiMulajdonos nevén 
álló járandóságra és a csiksz.entléleki 6 szt|kv-
bea A ő 1. tsz. 10. In sz. kei ti e 7 korona. 2 
rsz. 110. 111. hisz. keni'' és belsőségre 800 
korona, 3. rsz. IC3, hi'sz. a. kertre 7 korona. 
6. rsz. 266 hisz. kertre 3 kor., ti. r«z. 278/2. 
hisz. kerlie 1 korona. 7. r>z. 337 hr>z. k-rtre 
4 korona, 8 r>z. 443 hisz. szántóin 31 kor. 
9. rsz. 553. brsz. szántóra 12 korona, 10. r*z. 
624. Insz. száutóra 8 korona. II. rsz. 626. 
hrsz. szántóra 2 korona. 12. rsz. 658. brsz. 
szántóra 10 korona, 15. rsz. 852. Iirsz. szán-
tóra 3 korona, 17. rsz. lOOi), 1011 lirsz. szán 
lóra é.s legelőre 4 korona. 18. rsz. 1027. brsz. 
sz.áulóra 7 korona, 23 t>z. 1193. hisz. kaszá-
lóra 8 korona, 24 rsz. 1310. 1313. hrsz. ka-
-zálóra 12 kínon*. 25. >-'. I3!il. hrsz. kaszá-
lóra 36 korona, 2«. r>z. 1337/2. Insz. kaszá-
lóra 2 koi'ona, 28. rsz. 1551, 1552. Insz. szán 
tóra H korona. 30. rsz. 1600. hisz. szántóra 
10 korotia. 31. rsz. 1615. hrsz. szántóra 7 kor., 

32. rsz. 1654. 1655. hrsz. szántóra 3 korona, 
33. tsz. 1735 hisz. szántóra Iti korona. 34. 
isz. 1820. hisz. száutóra 25 koivna, 35 r-z. 
1815. h:s/. szántóra 22 korona, 36. rsz. 1877. 
hrsz. szánióra 8 korona, 37. 1881/1. hrsz. a. 
szántóra 10 korona, 38. rsz. 1890/2. hrsz. a. 
szántóra 2 korona, 39. rsz. 1936. Insz. szán 
'óra 2 korona. 41. rsz. 2021.2022. hrsz. szán-
lóra és legelőre 12 korotia, 42. r-z. 2349. brsz. 
szántóra 5 korona, 43. tsz. 2444. Insz. kertre 
14 korona, 44. rsz. 2465. Insz. kertre 10 ko-
loua, 45. rsz. 4276. Iirsz. szánlóra 10 korona. 
46. rsz. 4636. hisz. szánióra 5 korona. 47. 
rsz. 4576. hrsz. szántóra 3 korona, 48. rsz. 
4613. Iirsz. szántóra 3 korona, 44. rsz.. 4636. 
hrsz. szántóra 3 korona, 50. rsz. 4637. rsz. 
szántóra 8 korona, 51. rsz. 4640/1. hrsz. szán-
ióra 6 korona, 52. rsz. 4717. brsz. szántói a 
IK korona kikiáltási árban és pedig nemcsak 
végrehijtást szen/edeli, li tnnra a Csóti Anulné 
szül. Vilos Rózália 'társtulajdonos nevén álló 
láramlóságra is és igy az ingatlanok egészére 
az árverést elrendelte és hogy a fenntii  t ingat-
lanok az 1005. évi augusztus hó 16 nap-
ján délelőtt 9 órakor Caikazenllélek köz-

ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól ia eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az iu-
Zfttlanok  bec«árának 10-át vaiyis 127 korona 
90 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. §-áhan jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó l-én 3333. ez. a. kelt 
igazságügy-miniszteri rendelet 8. § ában kijelölt 
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. g-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle-
ees elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgállatni 

Kelt Csíkszeredán, 1905. évi janius hó 
5 napján. 

A csíkszeredai kir. törvényszék telek-
könyvi hatóság 

Booskor Antal s. k. 
kir. tszkl albtró. 

Sz 9 2 - 9 0 5 . mj. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, miszerint a Csík vár-

megye magántulajdonát képező Bélbor 
kltesésf  határában fekvő  B) ilzemosztály 
1 v.igás sorozat 32 és 33 osztagaiban 
találtató tUz által megperzselt klllöoiböző 
nagyságtt építésre alkalmas mintegy 1581 
darab luczfenyőfa  a megyei magánjavak 
keze'ő.-o'ge irodájában Gyergyótölgyen»n 
folyó  évi augusztus hó 7-én d u. 
2 Órakor megtartandó nyilvános szó-
beli árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár darabonkint 40 fillér. 
Bánatpénz 50 korona. 
Árverési feltételek  a megyei magán-

javak kezelőaége irodájában Qyergyótöl-
gypscii tekinthetők be. 

Csikvárincgye inagánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszeredában, 1905. évi julius 15. 
Dr. Csiky József, 

igazgató. 

S/. 678—90S mj. 

Faeladási hirdetmény. 
Közlii nv télelik, miszerint a Csikvár-

nti'gyii magántulajdonát képező Bélbor 
kfízség  határában fekvő  „Ageatru" pataki 
erdő, B) flzetn  osztály I. vágás sor. 42. 
osztagában 5 k. hold terfl'eten  található 
16 eztn. s ezen felUli  mell m. átmérővel 
biró 2331 darab ép és megperzselt körül 
belől 1515 ni." kitevő lenyőtörzs, a me-
gyei magánjavak kczulősége irodájában 
(í \ eigyótiilgyrsen folyó  évi a U g U S Z -
tus hó 7-én d. e. 10 órakor meg-
larlnmló nyilvános szóbeli árverésen el 
fog  adatni. 

Kikiáltási ár köbméterenkint 1 kor. 
80 fillér. 

Bánatpénz 280 korona, mely bizto-
silékkép fog  kezeltetni. 

Árverési feltételek  s a faanyagról  ki-
állított kimutatás a megyei magánjavak 
ignzgatósági és kezelőségi irodájában Csik-
azervilában és Gyergyótölgyesen tekint-
hetők be. 

Csikvárinegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszeredában, 1905. évi julius 16. 
Dr. Csiky József, 

Igazgató. 

Sz 935 -1905 . 

Faeladási hirdetmény. 
A esikcsobotfalvi  közbirtokosság Sulca 

völgyre hajló Kis-Borda északjában levő 
erdej'ben, mintegy 225 kst. holdnyi le-
rflletről  998G m.a gömbölyű luczfenyó 
hasZOnfa  zárt Írásbeli ajánlattal egybe-
kötött szóbeli versenytárgyalás utján 
folyó  évi augusztus 21-én d. e. 8 
Órakor Csikcsobotlalván a községházánál 
el fog  adatni. 

Kikiáltási ára 30800 kor. (Harmincz-
ezcrnyolczszáz korona) bánatpénz ezen 
összeg 10 százaléka. , 

Zárt Írásbeli ajánlatok kellő bánat-
pénzzel felszerelve  az árverés megkezdése 
előtt a bizottság kezéhez teendő le. 

Elkésett, valamint távirati éa utó-
ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Árverési feltételek  a birtokosság elől-
láróságánál megtekinthetők. 

Csikcsobotfalva,  1905. julius 20-án. 
Palffy  András, Csiszér Pál, 

bírt. jiő. 1-2 bírt. elnOk. 



3 . szám. 

Sz 944—P05. 

Hirdetmény. 
A in. kir. I>rlllgyminiszter ur folyó 

évj (504ÍM. szám alatt kelt rendeletével a 
csi'kviîrniegyei kö-kórháznííl (Csíkszeredá-
ban) szükségessé vált vízvezeték léiesilé-
Hét 4500, szóval négyezer ötszáz korona 
összeg erejéig engedélyezte. 

Csikvármegye alispánjának 4122-
905. szánni rendeletére a f'entenililett  in-
tézmény kivitelének biztositiísa végett a 
folyó  évi augusztus ho 6-án (vasár-
nap) d. e. 9 órakor a közkórlilíz igazgató-
sági irodájában meglnrtaiidó versenytár 
gyalást hirdetek. 

A versenyezni óhajtókat felhivoin, 
hogy zárt ajánlataikat (az ajánlott költ-
ségvetéssel ejfyiiti)  a fentebb  jelzett ver-
senytárgyalási haláiidőig Csíkszeredában 
li kórház igazgatói iiódában a gondnok 
kezéhez annál is inkább adják be, mert 
a későbben érkezetteket nem logoni figye 
lenibe venni. 

Az ajánlathoz az általános feltételek-
ben előirt s az ajánlott költségvetés vég-
összege 5 (öt) százalékának megfelelő  bá-
natpénz készpénzben avagy ezzel egyen-
értékű értékpapírban csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatokra vonat-
kozó milszaki előirás tervrajzok, általános 
és részletes leltélelek a kórházi gondno-
kánál (igazgatói irodában) a rendes hiva-
talos órákban naponként megtekinthetők 
s azoknak az irodában eszközlrndő ináso 
latba, avagy kivonatba való véti le is meg 
van engedve. 

Ajánlattevők figyelmeztetnek,  hogy 
csakis azon ajánlatok fognak  figyelembe 
vétetni, amelyek a milszaki leírás és rész-
letes feltételek  értelmében az összes fel-
merülhető szállításokat, föld,  kőműves, 
ács, elhelyezési, berendezési és visszalie-
lyezé.-i munkálatokat minden póiküvetelés 
nélktll magukban felőli-lik  és ezen köte-
lezettségüknek határozottan és minden 
kételyt kizárólag kifejezést  adnak. 

Kelt Csíkszeredában, I!t05. évi julius 
hó 12-én. 

Veress Sándor, 
2 közLórliú/. î u/<;t»l(> 

olcsón kaphatók: Bottyán Lászlóiénál 
Csikvárdotfalván. 

Fris fehér  csemege 
lépes-méz kilogrumonként 
70 kr.-ért, sötét lépes-méz 
kilogramonkent 60 kr.-ért 
kapható Csíkszeredában, 
= JAKAB LAJOSNÁL. = 
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Egy jó forgalmú 

F Ű S Z E R - é s V A S Ü Z L E T 
a vasutépités mentén berendezéssel 

egylltl előnyös feltételek  mellett eladó, 
y Csak komoly vevőknek felvilágosítással 

stolgál a kiadóhivatal. á - a 

Répát! gyógysavanyuYiz, 
mely az orvos világ által is igen 
jeles gyógy hatásánál fogva  lesz 
ajánlva, naponta friss  töltésben 
kapható a csíkszeredai főraktárban: 

Niszel Lönocz ós Testvére 
c z é g li é I, üvegenként 12 fillér 

álban. 

Répáti forráskezelőség. 

Csodás és biztos hatású arctisztító és szépitő-
szerek. melyeit nemcsak tainkta. bau a esess vilúoi közkeMséeek örrendenelc a 
i, KRIEGNER-fele 

Créme. 2K 
iPoudre 1K 
Szappan1K 

Pár UH|> alatt eltávolít szepliil, m*|folint.  mitesszert, sth. 1! ztos, 
houy ntiu ártalmas, hanem fiaialitja,  szépíti az arezot. Kapliató a 

..Korona"  f/tjóf/y  szertárban  Iim/apest. 

Akácia 
VIU , Kálvin-tér (Beross-u. sarok ) Postai szétküldés naponta. 

Egy jó család-
ból való Hu, aki 
legalább két gim-
náziumot végzett, 

n y o m d á s z 
t a n u l ó n a k 

felvétetik  a 
CSÍKI LAPOK 

I, i .ilohivataláhan. 
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helyesen alkatra ana, minden növénynek legjobb éa legolcaóbb fomforaavu 
mutragyaja. Kivanatra aaakmunkákkal éa ár-ajánlattal kéaiaégeaen aaolgál 

—" —1* KALMÁR VILMOS, BUDAPEST 
VI. Teréi-kfiiut.  3. saam. 

A Tliomaasalakgvárab, Berlin, vezérliépvisoMjo a magyar koron» országainak 
leriilotén. K " Óvakodjunk a h a m i s í t á s o k t ó l éa flgyeljüDk  a 
V é d j e g y r e ! Minden z«ák óloinzárral és lariulom jelzéssel vsu e l l i iva . 

MEGHÍVÓ. 
A . Népbank" részvénytársaság 

Gyergyóazentiniklóson saját üzlethelyisé-
gében 1905. évi augusztus hó 6-án 

délután 4 órakor 
rendkivüli közgyűlést 

tart, melyre a t részvényesek meghívatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
I. Ügyrend hitelesítése. 
'i. Üresedésbe jött igazgatósági, fel 

ügyelő bizottsági tngok válasz'ása. 

3. Ktlnyvelő választása. 
4. Netán a tennebbi választások foly-

tán megüresedendő állások választás ut-
jáni betöltése. 

5. A tisztviselők közlll czégjegyzfi 
kinevezése. 

(Szavazati jogok csnk személyesen vapy meg-
hatalmazott részvényes által a részvénykönyv sze-
rint, részvény bemutatás nélkül gyakorolhatók.) 

Gyergyószeiilmiklóson, 1905. évi ju-
lius hó 20-án. 

Az igazgatóság. 

g : Gyomorbajban szenvedőknek! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akĂr a gyomor felterhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
ped g rendetlen él-tmúil által maguknak valamely gyomorbaji, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok áv 
óta ki van próbálva. — Ez nem más, aiiut az 

Ullrich Hubert-féle  FÜSZERESBOR 
F.z a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatasunak talált növé-
nyekből cs a legkitűnőbb jó borbol készíttetik, erősiti és táplálja 
az ember emésztőszervezetét, elhárítja az emésztési zavarokat es 

az egészseges vér ú j ra képzesere kiválólag hat. 
A feni  nevezett Fűszeresből nak kellő idülten való használata által a gyo-

murliajuk már csirájukban megsemmisitlelnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy a»t kellő idöhen his/nálja. A krónikus gyoiuoi bajnál fellépü 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mollégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is lel, a 
bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

*\7f>líHllfTlllác  a n n H ' i kelli-mellen következményei, mint a szorulás 
OlcKUUgUldb kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

vslsin'iit a vértolulások a máiban, lepl en és a veiőczér reiidszei ben (aranyeres 
bántalmak) a Füszeresbor áltsl gymran igen gyorsan elhárillalimk. — A 
litszeresbor megszünteti a nehéz emésztést és kfínnyil  székelés által az alkal 
inatlan anyagokat a gyomorból és belekből eltávoliija. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképzödésnek és a máj betegea 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kiinniuk sz emb-il. — A lilszeresbur az elgyengült életerőnek uj impui-
szu-t ad. — A lfl>zeresbor  fokozza  az étvágyat, előmozdítja az. emésztést éa 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és bálairat biznnyitia. 

A lllszeresbor palaczkokban I frt  50 krérl és 2 írtért a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszenlmiklós, Karczfalva, 
Kápoloás-Olábfaltl,  Homoiód, Dálya, Bögöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
baczon, Tu»nád, Bánkfalva,  Csikszentgyörgy, Sósmező, Gyergyószenlmiklós, 
Gyergyóditró, Gyergyó-Alfalu,  Oyergyótölgyes, Qyergyöujfaln,  Csikszentmártou. 
Kászon, Parajd, Siklód, Korond. Rtéd, Farkaslaka, Székelykeresztnr. Erked 
Felek, 8zászkeres>tur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok. Miklosvár. 
N.-Ajta. Bölön, Zalán, Csernáton, B^rec/k, Zabola, Sepsiszentgyörgy. Kézili-
vásárhely a így tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
ht-lyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Kiiszeresbor eredeti minőségben három és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lameunyi helyiségbe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell! 
4 - 0 Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

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

Brassói Portland-Gemeiit-Gyár B R A S S Ó B A N . 

Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
NlABalAM f  n . _ . _ Nyomatott Csikaieredában, Sloboda Jbaaef  könyvnyomiUjibui. 7»0&. 
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