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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

SMrkesatőaég és kiadóhivatal: 
BZVOBOD A J Ö t m könyrkareakedám, 

hová a lap szellemi résiit lUető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak la küldendők. 

Megjelenik a lap 
• l a d a * s z a r a i n . 

Kéziratok nem adatnak Ylaaza. 

F E L E L Ő S SZEÜKESZTÓ: 
D r . F E J É R A N T A L 

Ogyvéd.-» 

Nyílttéri oalkkek 
soronklnt 40 flll.-ért  közöltetnek. 

Egyea lap ára 30 fillér. 

Elöflsetéal  ár: Egész évre 8 kor. (KOlfSldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija előre fizetendő. 
Hirdetési dţjak a legolcsóbban számittatnak. 

Belátás nélkül. 
Az 1867. 12. t.-c. 28 §-ának utolsó 

mondata tzéról-nir t ezeket mondja: „a 
két fél  (t. i. Anaitria és Magyarország) 
között a közös ügyek kezelésére nézve 
mellőzhetetlen föltétel  a teljes pari tas. ' 
E törvény még számos helyütt kiemeli 
az ország függetlenségét  és Ausztriával 
való egyenjogúságát. 

Ö felsége  szentesitette e törvényt s 
valóságos merénylet azt állítani, bogy a 
törvény végrehajtását követelő parlamenti 
többség a királyt olyasmire akarja kény-
szeríteni, ami esküjével ellenkezik. 

Eddig azonban a paritást csak a 
bankón értük el, annak egyik oldala 
tényleg magyar, a másik osztrák. A 
bankó a paritás mellőzhetetlen feltétele 
mellett van kezelve. A Rotschildok te-
hát meg vannak nyugtatva, hogy a bankó 
értékéért a magyar állam is szavatol, ami 
persze Ausztriára nézve sem kutya, mert 
a hol fizetségről  van szó, ott Bécsnek is 
kedves a paritas. De már hallani sem 
akar arról, hogy a hadseregben egyen 
jogit legyen a magyar nyelv a némettel 
s a magyar ezredek magyarul, magyar 
tisztek által s magyar jelvények alatt 
veaényelteasenek, hogy a külügyben a ma-
gyarok a a magyar érdekek is érvénye-
süljenek. Hol itt a paritas s ki áll a tör 
vény alapján ? 

Voltak az osztrák-német politikusok 
között is, kik a G7-es kiegyezést a mo-
narchia két vezető népo közötti kompro-
mÍBsumnak tekintették, ezek szerint Aus-
tria megmaradt a németség, Magyaror-
szág meg a magyarság érdekterületének, 

e két fajnak  a dualismusban befelé  vezető 
szerepét, kifelé  a monarchia nagy ha-
talmi állását kell biztosítania. 

Törvényszerint ez igy is van, de 
tényleg nem. A törvény szellemének s 
világos szavainak megvalósítását a poli-
tikai korlátolság meghiusitotta s az ered-
mény az, hogy a természetes B az adott 
viszonyok által megszabott érdek körét 
túllépő s Magyarországon is illetéktelen 
befolyást  gyakoroló osztrák-németség harc-
ban áll a magyarsággal. 

A további következménye ennek az, 
hogy a monarchia nagy hatalmi állása 
és tekintélye majdnem semmi, s a 
birodalom ma holnap legilletékesebb ér-
dekterületéről, a Balkánról teljesen ki-
szorul. Mai válságos helyzetünk pedig 
óriás gazdasági károkat okoz ugy nekünk, 
mint Austriának. Mindennek tetejébe a 
politikai küzdelembe beledobták az álta-
lános titkos választójog kérdését, mely 
ba megvalósul, első sorban a németség 
vezető szerepét teszi tönkre Ausztriában. 

Régi fogása  az Bécsnek, Kollonich 
vérvevő politikája: az erősödő népeket 
erővel meggyengíteni, a gyengéket pe-
dig egymásra uszitva uralni, azzal a 
különbséggel, hogy most a társadalmi 
osztályokat is egymással szembeállítani 
törekszik. 

A mi szempontunkból világos, hogy 
nem érdekünk, hogy Austriában a né-
met vezér-szerep teljesen megbukjék s 
helyét a fenyegető  szláv-nralom váltsa fel. 

Az érdekközösség tehát köztünk éa 
az osztrák németség között, melyet mos-
tani harcunk elsősorban érint, megvan, 
s ha a két nép politikai méreg keverői-
től megszabadulhatna, ugy egy békés és 

szebb jövő kora nyílnék meg. Első sor-
ban tehát maga az osztrák-németség kel-
lene elforduljon  attól a méltatlan politi-
kától, melyet most Uz velünk Bécs. 

Azoknak, kik a választójog előtérbe 
t a t j áva l azt akarják elérni, hogy a par-
lamenti akarattól az uralkodó hatalmat 
lOggetlenitsék, tervét mindenáron meg 
kell akadályozni. 

A parlament súlyát és a parlamenti 
akarat érvényesülését feltétlenül  bizlosi-
tanuk kell. S ebben a pontban a soci-
alisnius is kénytelen elismerni eddigi 
szereplésének helytelenségét. Hisz a soci 
alismus egész reménye a parlamenti ér-
vényesülésben van, szellemével egész tö-
rekvésével ellentétbe jön, midőn a par-
lamenti akarat ellen küzdő hatalom szol-
gálatába szegődik. 

A választójog nem ér semmit, hogy 
ha a parlamenti többség akarata nem ér-
vényesülhet. 

Ma már ugy áll a dolog, hogy a 
hatalom az egész parlament ellen cselek-
szik, s nem támaszkodik egy parlamenti 
pártra sem. Ennél jobban parlamentet 
arcul Qtni nem lehet s éppen ezért ért-
hetetlen, hogy a hatalom szolgálatába 
szegődött socialismus nem veszi észre, 
hogy ugyanez a hatalom, vele is ugy 
fog  elbánni, ha majd tekintélyes parla-
menti párt lesz, mint a mostani pártok-
kal. Érthetetlen, hogy éppen a socialis-
mus nem látja be, hogy mindazon bün, 
melyet a haţalom a piirlamenttel szemben 
az ő támogatásával elkövetett, egyúttal 
jövendő pályáján nem kecsegteti a siker 
reményével. 

Ma már az uralkodó határozott s 
adott szónak vehető kijelentése s körül-

belül valamennyi ellenzéki párt törekvése 
biztosítja a socialismust, hogy a választó-
jog teljesen liberális alapon fog  rendez-
tetni ; biztosítva van tehát, hogy parla-
menti érvényesülése lehetővé lesz téve. 

Belátjuk azt is, hogy egy hazafias 
céljaiért lelkiismeretesen küzdő socialis-
mus a társadalom gyengéinek védelmé-
ben és a munkás osztály érdekében so-
kat tehet s az ilyen socialismus, ha el-
lenfél  is becsülést érdemel. 

Bécs a sors iróniáját hívja ki, mi-
dőn a magyar parlament elleni küzdel-
mében az általános választójogot — mit 
ellenzett, mig nz ellenzéki pártok kö-
vetelték — moBt a socialismus pillanatnyi 
támogatásáért maga tolta előtérbe s tó-
ditva egyet a dolgon, titkos s legáltalá-
nosabb választójogot propagált. Ezzel 
közreműködött abban, hogy egy antimi-
litáris párt jöjjön létre, mig a magyar 
ellenzéki pártok csak a hadsereg mai szel-
leme éa rendszere ellen küzdenek. 

Mert az csak idő kérdése, hogy a 
socialismus is abba hagyja mostani BZB-
repét, hogy igazi programmjának, s ter-
mészetének megfelelő  magatartást tanú-
sítson. 

Dr Nagy Jéssef. 

— Politikai jegyzetek. E bélen sok 
kritikára adott alkalmat az általános titkos 
választói jog kérdésében a pártok állásfoglalása  ; 
különösen és legföként  a függetlenségi  párt 
határozata keltett a józan politikus körében 
megütközés!. A szociáldemokraták ngyanis 
alaposan beugrálták a pártokat. Ahelyett, hogy 
a vezérbizoltfág  ülései férfias  bátorsággal út-
ját állották volna az utcza hangulatának és 
semmi másra nem tekintve, csak a kitűzött 
célt támogatták volna; napokig üléseztek s 
gyöngeségre valló határozatukkal provokálták 

A „CílKI LAPOK" TÁRCZAJA. 

E s l á k u t M ? 
Emléksael-e, mikor még gyerekek voltunk, 

De réssás volt ntunk I 
Himea zöld mesében, csattogó nélánál 

Hogy elmnlatoitnnk I 
Beírtuk nevünket a part fövenyébe 

Hévvel versenyesve. 
Gyermeki moaolylyal még ki ia oifráatuk, 
Tarka vadvirággal ki ia rakosgattuk, 

Saent örömmel telve I 
Elfutott  aa idő. sok emlék elmaradt. 

Eltemetett aokat. 
Nevünket a aiellö be' rég elsöpörte 
Homok-buckát rakott a vihar föléje, 

A virág szét hamvadt I 
Tudod-e azóta be nagy változás lelt? 

Be más lett ss élet I 
Beírtam nevedet lelkem közepébe. 
Hogy vihar ne érje, hogy meg ne is tépje. 

Hogy ne sértsen téged. 

Beirtani nevedet lelkem közepébe 
Ssent tüzétől égve. 

Oh, de ba nem lennél édea boldogságom, 
Bakjanak ssiventre egy hantot, nem bánom 

A temető kertbe I 

A rokonok. 
— Ilsa szíves — mondá a mami szép, 

bájos leányának — takarítsd kl a szalont a 
szobalánynyal. Ha vendégel várok. Tadod édes 
szentem, Fehérné azt hiszem visszafogja  adni 

feszt  vizitünket Legyen minden szép rendben. 
— Ugy lesz mamus édes, s mint psrsn-

csolod. Cssk olvsss nyugodtan tovább, mindent 
elvégeztetek a Zsuzsival. 

— Tengőiné asszonyság — megjár nsgy-
ságának is — kényelmesen végig dőlt régi 
módi bőrdiványin s mohó vágygysl olvssott 
valami poros bátu, diszes könyvet De nem 
sokáig olvashatta az uj Dekamerout, mert ko-
pogtattak. 

— Szabad, tessék 1 Hát ugyan kit lát 
belépni ? Tengői nr falusi  rokonait 1 No ezekre 
legkevésbbé várt őnagysága. Mintha mondaná 
magába, — talán még a szája is mozgott: ob 
ezek a parasztok, megzavarnsk most csöndes 
otthonomba. 

Oábor néoém — igy hívják Tengői ur 
unoka testvérét — elől jött s nagy óvatosan 
lépdegélt öreges lábsivsl a virágos, széles 
szőnyegen, kezében egy pár csirkével s még 
bolmi aprósággal, mely hatalmas szotyrában 
volt elhelyezve. 

Oábor bá — a férje  — szintén illedelme-
sen lépegetett utána nagy esizmájávsl. 

— A vásárra béjöttünk, met olt es dol 
gnnk vala — mondá az öreg néni — s felke-
resők egyúttal kedves háztájikat es; hozánk 
bolmi apróságot a konyha szükségletire. 

— Igen örülök Gáboroé asszony, hogy 
nem kerültek ki, s szivesek voltsk benézni mi-
hozzánk is? hiszen olyan régen nem járnak 
mifeléiik. 

A villanycsengő Zsuzsit, a ssobalányt be-
szólította, ki nruője parancsára a csirkéket, 
meg egyéb apróságot a konyhába szállított. 

— Köszönöm, szinte njság, amit néni hozott. 

— Hogyne hoztam volna, mikor van s itt 
tudom minden pénzára. 

— De foglaljanak  helyet ilt nálunk. Nem-
sokára megjön a férjem  is a hivatalból. 

— Inkább kimenyünk a konyhára, szóiolt 
Qáborbá, csakhogy ő is mondjon valamit, ne-
hogy ezt a szép szőnyeget.. . 

— De kérem — szskitá félbe  őnsgysága — 
az Istenért, mit gondolt, bogy én a férjem 
rokonait a konyhába fogadom  ? Csak tessenek 
nyugodtsn otthon érezni magnkat. 

Gábor bá hát letessékelé magát a ,lotel"-be 
a kezdett gondolkozni azon, hogyan lehel az, 
hogy ha egy gombot megnyomnak a szomszéd-
szobában az csenget? Nem érthette meg egy-
szerű fejével,  pedig itt-ott már fordult  meg 
őkelme, de ilyen furcsa  valamit még sohase 
látott. 

Az asszonyok diskurálni kezdettek a ház-
tartásról, Islusi-váiosi életről. 

— Bizony Gábor néném, nem olcsó a 
városi életi — Itt urnák kell lenni az ember-
nek, hanem lenézik, kinevetik. Egészen más 
otthon, abban a kicsiny faluban.  Maguknak ott 
mindenki egyenlő, s nem szégyen ha .mazur* 
munkát is végez az ember. 

— Mondj, mondj — gondolta az egyszerű 
asszony. — 

— Ha éa lelkem néném a konyhában 
aütök-főzök  s kezem eldurvul, mit mondsnak 
majd a „zsuron" barátnőim ? 

A .zsúr" szóra Gábor uram vakarni kezdé 
szürkés fejét.  Valami olyasfélét  gondolt: bát a 
mi a suj, bogy enné meg ? . . . 

Kiégett cserép-pipáját elővette a zeke ujo-
sáből s tömögetni kezdé jóféle  bakadohánynyal. 

Az anyjok görbe szemeket vetett rá, s ugylát-
szik megértelte — ismeri ő az anyjukat — a 
felállt,  engedelmet kérve, hogy rágyújthasson. 

Egy pár perez múlva a .parfüm"  helyeit 
valami nyersebb illat tölté el a szoba legvegőjét. 

Nemsokára Tengői nr is hazajött éa sietett 
kezet szoritaui a kérges tenyerekkel, mire nagy 
oka volt. Csak Ilus kisasszony nem mert a 
pipaillathoz közeledni. 

A viszontlátás örömein a mint Tengői ur 
átesett, Gábor uramal - őkelme különben jó 
módn gazdaember — mondom Gábor bát karou 
fogva  bevezette az Írószoba cimii helyiségbe, 
hol sokáig tauakodhattak, mert még őnagysága 
ia megunta a bosszú vizitet. Benyitván hozzájnk, 
okos szemeivel mintha tudtára adta volna drága-
látos férjének,  bogy talán ennyi elég is a jóból. 
Lett is eredménye, mert nemsokára a jó falusiak 
mfsszetávol  jártak e kedves vendégszerető 
háztól. 

őnagysága duzzogó arccal nyitott ki ajtót, 
ablakot. Pfuj'  de paraszt szsg van itt, gondolá 
magában. 

— Mit tartod itt annyi ideig azt a . . . 
de elhallgatott férjére  való tekintettel. Látod, 
itt sz ebéd ideje s nekem még délután át kell 
öltözködnöm. Fehérné ma vizitbe jön. Még to-
vább is zúgolódott volna, ba kedves lérje félbe 
nem szakítja. 

— Hagyd éde<em, hiszen ezek jó embe-
rek, s rá egy nagyot sóhajtolt.. . a váltónk 
járt le s azt kellett megujiltatni... az öreg 
még jobban tudta az idejét, mint én. 

— Gyerünk ebédelni, a szobalány tálalt 
— szólott egykedvűen a felesége. 



ember 2 . C S Í K I L A P O K . 

1 pArtuk állásfoglalás»'.  E'«-l H/.< in -I f-k, 
hogv • nxi>c<áii<uk iiet-ugraiiak » t 
barátság szeit-len keresése riio-ii ov-m »lvi 
kijelentés-kbe, olyan határozat.>koa « ra-ly-k-
nek m ĝ a radíkali* anniliilLiiiln-u H *m*nn 
Olló ia ellent m»nd ; A m-ly>ŐL KIIIIUI I T I . B -GY 

nemzeti szupremácziankr» egyene-»n átkot j e t. 
De nem ia kell t»v*i>b mennünk az okuk kere-
s é s é b e n , elég a/amon tarianuuk a szocialisták 
nak mo-taoi bazafl.il  lan magatartásai. s tnhhé 
nem logiuk állítani, bogy az általános titkos 
választói |og Dgr4.1 a sötétbe. Nigynn is vilá-
gos és nyílt a veszély, mely nyomán f-nyget. 
Ezért végtelm hibának tari|0k nemzeti politikai 
szeo|iontbél a Kossuth-páil határozatát, mely 
amngy sem termelte meg gyümölcsét, mert a 
szocialisták roppant heves bangn plakstokon 
tudatták, bogy folytatják  a barczot. Olyan 
osztályt, mely hazafiatlaaságában  az inparla-
mentáris kormányt támogatja; mely Bebel-re 
és Janrés-ra esküszik, azokra, kik háború ese-
tén meggondolnák, hogy vájjon fegyvert  fog-
janak ; azok kezébe tenni a törvényhozó hatal-
mat, kik tegnap még Csehország, vagy Porosz-
országban hirdették a töke elleni barczot, 
bocsánst, de ezt végzetes politikai hibának 
tartjuk, melyen csak s válság megoldása segíthet. 

Mindennél jelentősebb azonban Lukacs 
László békeakciója. Tudva lévő, bogy minden 
jelentősebb politikai faktor  őszintén öhajtia 
békét még magyar vezényszó nélkül is. Most 
már az alkotmány van veszedelemben, a magyar-
nemzet aouverenilását kell megmenteni. Köz-
állapotaink annyira zavarosak, bogy többé nincs 
vesztegetni vsló idő; ezt mindeuki érzi s éppen 
azért Lukácsnak a kibontakozásra irányuló 
akciója az ellenzéken mindenütt a legnagyorb 
rokonszenvvel találkozott; sőt azt is hirdették, 
hogy szombaton kihallgatáson fogadta  a király. 
Vasárnap azonban megcsappant a vérmessé 
dagadt remény. Lakács haza jött, de kihallga 
táaáról mindenféle  felvilágosítást  megtagad, sőt 
azt is tagadja, hogy kihallgatáson lett volna. 
Ezt s tényét némelyek sz akczió érdekében 
álló titkolózásnak, mások azonban a béke meg-
hiúsulásának tarljak ; u<v érvelvén, hogy Lukács 
azért nem számol be útja Mkrrtel-nsegéről. 
nehogy a kedélyeket e l k e - e r i t > e . S ó i olyanok 
is vannak, akik azt állit|ak, hogy a király lel 
tétlen megadást követel. Először a varmegyék 

'szereljenek le, csak azután hailandó tárgyalni. 
Ha ez igy van, akkor sivárabb a helyzet, mint 
volt eddig a vtlság alatt. Semmi biztató teuy 
nincs, mely az aggódö lelkekbe megnyugvást 
hozhatna. A megyék ellenállásának leazer.lése 
az alkotmány egvik legértékesebb biztosit-kanak 
elejtése volna. Végre az is kevés ár ez criá-i 
harchoz, ha Semmit vagy keveset nyerünk ; 
de jogaink feladása  éppenseggel gyávaság voma. 
melyet még a politikai eszélyesség syemponiahöl 
sem lehetne indokolni. Alkotmanyuuk ő»i szent 
jognnk I Azt a nemzet ezer éves harcokban 
biztosítótű magának ; róla lemondani a neiuzet 
erkölcsi bukásával volna egy forma.  E/.t a 
magyar király ii>m»|éiől n-m i iváiihnr,«. 

E' H n i<faj  még eddig mindig legnagyobb 
-IkiK-eilnkn-k mu'all* m.gm. Mikor a leg-
inkább Hzükiégunk lett volna testvéries együtt-
érzésre. akk->> toldat álnokul ell'tittnk. A több 
n-inzeu-egr-k, U» -li-nQnk tonlnUak >s. invukia 
,0(.,l', b>igy i'U|ii'ü»' i-nak, ámításnak voltak 

aiilo/Aî i 
Ez a faj  a/'iulmo gyülóli a m-tgyart. ta-

gadja államiságai a akkor rohan nekünk mi-
kor látja. bogy a legvédtelenebbek vagyunk. 

Sokszor figyelmeztette  m ir undok viselke-
désével a magy >r n<-iTzetet. bogy nem érdemli 
meg • lestvéri t'ár.á-m dnl. hogy élő«díekként 
a nemzet t-«t-t, a ni igyar állam területét ak ár-
iák megcsonkítani, d.i a n«mznt soha sem vonta 
le belőle azt a Unui > igol, a melyet más n m-
zetek régen alkalmt/ii tk ; mo-t azonban ujolag 
flgyelni'Ztelnek.  hogy ők ellenség-ink. a kiktől 
nem váibatnnk baráti lobbot ; a kikkel szem 
ben nem leszünk semmi erkölcsi obligöban, de 
kikkel szemben mindig készen k—II állatiunk a 

rájnk is bízvást számíthatunk. 
Ez a mozgalom intő jel azoknak, a kik 

a mostani ádáz-tnsákat szélsőségbe bs]ló ma-
guk tartásával felidézték,  hogy mig a nemzeti 
konszolidáció munkáját el nem végeztük, mig 
hazánkat az idegen bálványokért lelkesülő 
elemektől meg nem tiszlitottnk, addig bénák 
vagyunk, csak erőnk egyréazét vihetjük harcba 
a világtörtén-lmi rendeltetésünk elérése terén. 

Oláh testvéreink pedig jegyezzék meg. 
hogy korán elátulták hadi tervüket. A magyar 
nemzet elég erős ahhoz,' hogy egy tollvonással 
az egészet keresztül búzza. 

— Bírói Vizsga. V e r e s s Árpád, a 
heiVbeli törvényszék szorgalmas aljegyzője a 
napokban tette le Rudapeatea igen jó sikerrel 
a híréi vimeát. Gratulá'unk. 

— Áthelyezes A m. kir. földmivelés-
Ogvi miniszter Bálint M hsly m. kir. erdészt a 
b-lybeli m. kir. állami erdőbivatal kerületéből 
a besztercei m. kir. erdöigazgatóság kerületé-
hez tartorő ilvai m. k'r. erdógondnokság veze-
tőiéül ; Becher Adolf  m. kir. erdészjelöltet pe-
dig a helybeli m. kir. járási erdőgondnokság 
vezetőjéül áthelyezte. 

— Törvényhatósági közgyű-
lés . Az idei október hó 14-én tartott 
törvényhatósági ismert határozatot a bel 
tlgyminisner a napokban kelt leiratával 
megsemmisítette. A vármegye alispánjá-
nak arra adott előterjesztése, a noveui-
her hó 30 án hozott törvényhatósági ha 
tározatot megsemmisítő belügyminiszteri 
leirat s végül az önkéntes adók és ujon-

Legujabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratai. 

Budapest, deo. 19. d. a. 4 óra M porcz. 
Csikszereda, dec 19. d. u. 6 óra bO perez. 

Képviselőházat elnapolták. 

Az oláh „testvérek". 
A napi Itpokiian allm-ló rovattá vall az 

oláhok fészkelödése.  Különösen Erdély külön 
bözö részeiből riaszt" hi ek keln-k szarnyra; 
az olahok kft  fiit  I-k» magyarok na|> nap után 
adnak hin, hogy <it 1», amoit 1-. ke./nlodn-» 
az olahok a magyarok in-gum-oU-oira. Sót a 
kormány sem léden H hírekkel szemben. Tudo 
má-unk van pl. ariól. bogy a várm-gyénk «I— 
pállja IS uiasliva I It arr.T N-.gy A B >M 111 airól 
csempészeti f-gyv-r-kH  |,„.|alja I-. Eg) s/óv I 
bár az oláh n-nietiségn képviselők. «ól az <>hb 
lapok is erös-n tiltakoznak e|l-n-; ngtlai-/n. 
aggodalomra van ok liőven; m-n h< a IU--*K«-

lom távol is áll attól, hogy a u-ni/ein ie.<é-
lyeztesse. sok magyar csatád áldozatául —b-tik 
a lelketlen izgató, a Dikor-.mtnia u őpiaiaért 
lelkesülő pópak és dasxkálok f-kielea  i/.g>.ia. 
sain elvadult és elvakított olah fe»zkeli^lé-g-k. 

Szerencsére eddig még sehol tények nem 
igazolják e veszélyes hiiekei. De mi nyuji biz-
tosítékot arról. bogy kaját véiünkböl, őseink ál-
tal meghódított édes hazánk földiéből  táplál-
kozó ellenségeink a nemzet mostani küzdelmen 
állapotaink zflllöttségét,  a királylyal való le-
szült viszonynak at n«m fogják  lölhaaználni a 
n-mzetieró gyöngítésére? Ki hizlosit arról, hogy 
egy uiabb 48 nem ism'ttodik meg, hogy eset-
leges támadó fellépéssel  nem fogiák  s nem'el i 
éniéat provokálni, bogy a boss/o fegyveréhez 
nyaljon a fölháborodott  közvélemény, » láts/ó-

j°fa  legyen az osztrák árinádiáuak ez or-
szágba való behozatalára? 

harcra a a mikor ellenségeinket számon tartjak,- cokra vonatkozó rendelet azonnali végre-
hajtását atlrgető belügyminiszteri leirat 
tárgyalására f.  hó 27-én délelőtt 9 órára 
az alispán rendkívüli közgyűlést hívott 
egybe. A tárgyak fontosságára  való te 
kintetből ez nton is felhívjuk  az azon 
lenudő megjelenésre a törvényhatósági 
tagok figyelmét. 

— Ugrón Oábor ügye az Ítélő-
táblán. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla az 
Ugrón Oábor s társai elleni bünpörben a na-
pokban tartotta meg a főtárgyaiéit.  Az ítéletet 
december 20 án hirdetik ki. 

— Színészet. Ugy hírlik, hogy a most 
Sepsiaientgyörgyön idéző Fehér Dá'id kiváló 
•zinláraulata elóbb Keidivásárhelyre fog  menni, 
a csak azután érkeiik városunkba — körülbelül 
jövő év febraárusába.  Igy a kik előbb ohajtottuk 
volna ezt a netnts élveseiet, caal kéadbb leas 
részük benne. 

— A József  főheroeg  szanatórium Ja-
vára — mint a Síékely Nemiét irja — Sepai-
•sentgyörgyön febr.  lSán nagy estélyt rendez 
a taiiitd.képzőiutéaet, E hir nekünk is megra 
gadla figyelmünket  és mi is ohajtaoók, ha ilyen 
bómánua célra rendestetnék nálunk is egy-két 
estéj, mert hiaazük, hogy nagyobb jótékonyságot 
a* emberi stiv gyakorolni nem' tud, mint ba 
szenvedő, sorvasztó nehéa bor embereinek fel-
gyógyulására szolgáló asanatoriumok javára gyüj 
tl öaaze filléréit.  A aseretet, jotékonyság sugallja 
minden érsó Biivuek, s azenvedó felebarátunk 
segítségét. 

— Deoember 30-án ujabb törvény-
hatósági közgyűlés. Csik varmegye törvény-
hatósági bizottsága f.  bo 50-án Becze Antal el 
nokléaevel tartja a minden évben szabály rende 
letileg inegallapitott közgyüléaét, melynek tár-
gyát magau ea községi ügyek fogják  kópezui 

— Adakozzunk a vakok karáosony-
fajáral  Közeledik a sient karácsony, szeretet 
ünnepe, még a legszegényebb családoknál is, 
csak a szegény vakoknak, ba a jelen felhívás 
eredményre nem vezetne, szomorú a karácsony, 
mert ők vakságuk folytán  nem tudják felke-
resni a/okat a jótékony intézményeket, ame-
lyek a szegények nyomorának enyhítését és a 
szüköldók segítését tűzték ki célnl. Szívesen 
közöljük ezért a Vakokat gyámolító orsz. egy-
letnek a nemessztvü emberbarátokhoz intézett 
ama kérelmét, hogy adományaikkal tegyék le 
kelővé, bogy a vakoknak és azok gyermekeinek 

karácsonyi örömöket megszerezhesse. E célra 
bálás köszönettel veszi és nyilváuyosan nyug-
talja a legkisebb adományt is, melyet a kis-
birtokosok oisz. földhitelintézethez  5 ker. Géza 
Utca 2. szám alá kér küldeni. 

— Mezőgazdasagi szakértők. Csik 
vármegye Uazdasagi Egyexülelv, mini vármegyei 
me'ögaxdaiiági bizottság Igazgató választmányá-
nak ltfOö.  november bó 39-én tartott üléséhen 

kir. igazságügy miniszter rendelete értel-
mében Csik vármegye területén mezőgazdasági 
ügyekben bírósági szakertőkül ajánlatlak : I. 
Csíkszeredában és környékén: Becze Antal, 
Nagy Imre. franki  Bódog. Czikö Sándor, Davtd 
Iguacz. G-tl József,  Sánl.ia Simon, Szász János 
Lizái Miklós, Deméuy Lajos. II. Felcsiki járás 
községeiben : Bara János. Áil .m Péter, Kovars 
Péter. Kovács Lajos, Ágoston József,  BirO Jó-
zsef.  Szebeny Menyhért, Antal Gergely, Kánya 
huácz, Samba Ágoston, Birö Antal, Vass Ist-
ván, Szebeny Peter._ III. Alcsiki j-irás községei-
beu: András Ltj»*," Tompo* János, Kovács Gei 
gely, lncze Iguácz, Ferencz József,  BallA La-
liw, Lórmcz Sándor, ifj.  Sándor Gergely, Ger-

li Károly. Korody István, Gondos Antal, 
N»gy Sándor. IV. Gyei-győsz-ntmiklósi járáa 
községeiben: Itneta János, Both Mihály, Egyed 

A képvislőeház körül már kora 
reggel nagy számú rendőrség gyülekezett 
nz esetleg keletkezendő tüntetés meggát-
lására, habár semmi BzUkség nem volt 
ájuk, mert a szociálisták a tervezett tün-

tetésről tegnap este az utolsó pillanatban 
lemondottak s igy semmi felvonulás  vagy 
demonstráció netu történt. 

Justli Gyula a képviselőház elnöke 
mielőtt az ülést, melyen a kormány ki-
vételével IIIH|dtiem mind jelen vuliak, 
megnyitotta volna, pontban fél  10 óra-
kor megjelent K»zár Adolf  miniszter 
Inökségi Hrgi'dhivatHli igazgató, ki 

Juminiak a miniszterelnök meghagyásá-
ból átiiyujtntta a pi-cséies borítékkal el-
látott levelet, melyben az elnapoló királyi 
kézirat vnli. 

Erre Széli Kálmán a ház elnökéhez 
ment egyenesen es vele egy néhány per 
cig lieszélt. 

Ezután Juath elnök fél  II órakor 
HZ ülést megnyitotta és felolvBstat|a  a 
minapi elnapoló királyi kéziratot, majd 
jelenti, hogy Feliérváry tábornagytól 
ujabb királyi kézirat érkezett. Felölvas-
taija ezen ujabb királyi kéziratot is, mely 
szerint O Felsége a magyar kép-
viselőházat 1906. evl március ho 
l-ig ujabban elnapolja. 

Erre App»n)i A.beri gróf  benyujtja 
a vezerbizottság h»tározati javaslatát, 
melylieii lillnkiiziiNk nz elnapolás ellen. 
Tisza István grof  szabadelvű-
partja neveben hozza jarul az 
Apponyl altal benyújtott hataro-
zati javaslathoz. 

liuliliany Tivadar gróf  indítvány! 
jegyzett be, mely szi-riut a képviselőház 
kü d|ön ki rgy liarminc tagu bizottságot 
a vátas/tó jog megviilósitáiiára 

Tisza István mán Mezőfi  Vilmos 
k. pviseiő üzt a]Aniotta. hogy n e ve-
gyek tudomásul az elnapoló ki-
rályi kéziratot; Ritkay .dvid felázó 
lalttHH ui«n a kr-pviselöliáz a/. Appnnyi 
Altal benyújtott ItHiározati javaslatot Mr. 
zőli, Hederváry Lehel é« a nemzetiségi 
képviselők kivételével elfogadta.  Az ülés 
ez/el végeit ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kineveaes. A király csíkszeredai 

születé>ü C m s z é r Jinos, temesvári törvény-
széki al.egyzöt a üa.ias lüidói kir. járásbirö 
Sághoz aibirivá aevezle ki. Sratulálank. 

Máté, Császár Antal, Csányi Onsztáv. Jánosi 
János. Dobribán István, Puskás Jenő, Both 
István. Csiky Dénes. Mátyás Albert. V. Gyer-
gyótnlgyesi járás községeiben: Ferenczi István, 
Vadász József.  Csergő Oyörgy, Dobreán Ágos-
ton. Baikó Gyula. Bogáthy Oynla, Dregán D -
méter. Ezen jegyzék ngy a Csik vármegye te-
rületén működő bíróságoknak, mint a maros-
vásárhelyi kir. Táblának és az O. M. O. E.-nek 
is megkOldetett. 

— A kászoni borvlzröl. Erről az ás-
vány vizünkről nem is hírben, hanem egy külön 
cikkben kellett volna megemlékeznünk, de a 
hely rövidsége miatt csak ilt szólunk róla. Azt 
mondhatjuk, bogy az egész csikmegyébeu s a 
szomszéd hárbmszékmegye kézdi részén is ta-
lán mindenki használja ezt a kiváló óriási szén-
sav dns vizei, mely ugy gyógy, mint Oditő vol-
tánál fogva,  a most gomba számra szaporodó 
reklamizált vizeket jóval felülmúlja.  Aki egy-
szer ismeri és használta az nem tud vagy ha 
igenis, csak nehezen tud lemondani róla. És 
m-igls, dacára ennek a közkedveltségnek, cso-
dálatos az a nem törődömség, melyet a borvíz 
kezelősége iránta taunsit. Mert .különösen az 
n'óbbi napokban oly tisztátalanul kezelik az 
üvegeket s töltik s vizet, bogy bosszúság fogja 
el a fogyasztó  közönséget. Tele van apró kis 
széna pillékkel, szálakkal minek oka esak az, 
hogy a töltés előtt az üvegeket nem mossák 
kellő LisztArs, s gondot nem fordítanak  a tiszta-
tág ellenőrzésére. Pedig a víz maga kristály 
tiszta. Jó lenne, ba a vezetőség nagyobb gon-
eot fordítana  erre. Igazi szakavatott és derék 
üzlet emberek kezében van, ma a borszéki 
vízzel versenyezhetne, s nem csak a megyéjét, 
hanem az egész országot megtudná hódítani ez 
a víz magának, csak sajnos, bogy ilyen a mi 
természetünk 

— Kellemes meglepetést szerez elő-
fizetőinek  a Magyar Hírlap. Minden njonnan belépő 
előfizető  ngyanis janaár hó elsejéjig ingyen kapja 
a lapot és karácsonyra egy kiválóan ízléses és 
díszes kiállítása alkalmi naptárt, ha előfizetését 
karácsony előtt beküldi.— A Magyar Hírlap este 
jelenik meg Budapesten és kora reggel odaér min 
den egyes vidéki városba. — A nemzeti 
iránynak, a szabadelvű haladásnak, az emberi jogok 
kiterjesztésének, a gazdasági fejlődés  előkészítésé-
nek tántoríthatatlan bajnoka. Naponkint arra törek-
szik éa e törekvését meg is valósítja, hogy nap-
nap után páratlan érdekeBaégü újságot nyújtson 
olvasóinak Országszerte nagy feltűnést  és érdeklő-
dést keltett azon újítása, hogy az eseményeket 
fényképfelvételekben  és rajzokban mutatja be. Min-
den előfizető  hónaponkínt egy-egy rendkívüli érde 
kes magas szinvonaln szépirodalmi kötetet kap 
teljesen díjtalanul. Az egész esztendőfolyamán  tehát 
tizenkét gyönyörű ingyen könyvhöz jutnak az állan-
dó előfizetők. 

— Haláloaás. Bácz Lajos, csikszépvizi 
kereskedő 1. bó 12-én elhunyt. Temetése f.  bó 
14-én volt Csikszépvizen. Halálát nején kivül 
négy gyermeke gyászolja. 

— Tűs. Majdnem szomorú emlékezetűvé 
lett városunknak december 16-dika, ha pár 
órával előbb tomboló szélvihar meg nem szűnik 
ép akkor, midőn a Fazakastérrel szemoen lévő, 
egymásra épilett épületek tömege közül a Vítos 
Ágoston gazdasági épülete kigynladt. A tüz 
keletkezését — mint mondják — egy gyenge 
elméjű asszony idézte elö. Talán jó lenne az 
olyan gyenge elméjű egyéneket, kik a véletlen 
toiylán nemcsak vagyon, hanem emberélet vég-
veszélyének előidézői, nagyobb őrizet alá venni. 

— A középiskola reformja.  Lukács 
György kultuszminiszter törvénytervezetet készített 
az egységes jogositásu középiskola tárgyában. A 
törvénytervezet szerint az egységes középiskolában, 

melyek a gimnáziumok és reáliskolák helyébe 
lépnek, lesznek minden tanulóra egyaránt kötelező 
rendes tárgyak. A kötelező tárgyak a következők ; 
a) hit- és erkölcstan, b) magyar nyelv és irodalom, 
d) német nyelv és irodalom, e) Magyarország 
történelme, f)  egyetemes történelem, g) földrajz, 
h) természetrajz, i) menyiségtan, k) természettan, 
I) szabadkézi rajzolás, m) bölcsészeti előtan, ni a 
testi nevelés tárgyai (torna, játék). E tárgyakhoz 
járni- a nem magyar nyelvű középiskolákban az 
intézet tannyelve és irodalma. A rendes tárgyakon 
kivül az ország minden középiskolája a felső  négy 
osztályban a nem kötelező rendes tárgyak közül 
legalább kettőt tartozik tanítani, de a helyi vi-
szonyok szerint taníthat többet ia. E rendes tir-
gyak: a) görög nyelv és irodalom, b) francia 
nyelv és irodalom, 0) angol nyelv és irodalom, d) 
olasz nyelv és irodalom, e) ábrázoló geometria, f) 
kémia. A középiskola érettségi vizsgálat, tekintet 
nélkül arra, hogy az illető tanuló a nem kötelező 
rendes tárgyak melyikét tanulta, általában minden 
főiskolám  jogosít. 



December 20. C B 1 K I L A P O K 51. Biám. 

— Jég. TBkör sima Jégpályánkon már ja 
vábsn folyik  * korcsolyázás, almára minduyá-
jnnknak, kik ueretik es edsA él egészséges 
•portot élvesnl. Koresolyásó köiöoség vsu bAven 
s ip esért nagy gondot koll a jégpálya takarí-
tásira fordítani,  mi nem fogja  — u t hissiBk — 
figyelmét  kikerülői anoak, kinek felügyeletére 
tan l>i>*e a tiuUtgatia ellenőri lése. 

— Figyelmeztetés. A karácsonyi és aj 
iti rendkívüli esomagforgalom  ideje alatt a kBI 
d-ményeknek késedelem nélkül való keselése 
caak agy biztosítható, ha a MzOnség a csoma-
golásra és eimtésre vonatkozó postai szabályo-
kat betartja. KülOnOsen szem előtt tartandók a 
következők: Pénzt, ékszert, más Urgyakksl 
egybe csomagolni nem szabad. Csomagolásra 
fsláda,  vesszőből (ont kosár, viaszos vsgy tiszts 
kOzOnséges és csekélyebb sulyu tárgyiknál pe-
dig erSs esomsgolA pspir használandA. Vászon 
vsgy pspirbnrkolattal birA csomsgokat gOb nél-
küli zsineggel tObbszürOsen ás jA szorosan át 
kell kBlnl, a zsineg keresztezés! pontjsin pedig 
peesétvíaszszal kell lezárni. A pecsételésnél vé-
sett pecsétnyomó használandó. A címzésnél ki-
váló gond (orditandA s cimzett vezeték- és ke-
resztnevének vagy más megkülönböztető jelzés 
nek (pl. ifjabb.  idOsb, Özvegy stb,) tovibbá a 
cimzett polgári állásának vagy foglalkozásának 
és lakhelyének pontos kitételére; a Budapestre 
és Bécsbe szólA küldemények cimirataibsn ezen 
kivül a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó 
jelzése stb. kiteendS. A rendeltetési hely tüze-
tes jelzése (vármegye) s ha ott posta nincs, az 
ntolsó posta pontos és olvasható feljegyzése  kü-
lSnósen szükséges. A címet magéra a barkolatrs 
kell írni, de ha ez nem lehetséges, ngy a cím 
fstáblácskára,  bórdarabra, vagy erfis  lemez-
papirra írandó, melyet tartósan a csomaghoz 
kell erősíteni. A papírlapokra irt címeket min-
dig egéas terjedelmében kell a barkolatrs fel 
ragasztani. Felette kívánatos, hogy a feladó  ne-
vét éa lakását, továbbá a cimirat Összes ada-
tait feltünteti  papírlap legyen magában a cso 
magban Is elhelyezve arra az esetre, bogy ha 
a burkolaton levd cimirat leesnék, elveszne, 
vagy pedig olvashatlanná válnék, a küldemény 
bizottsági felbontása  atjáa a jelzett papírlap 
alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehessen. 
Kívánatos továbbá, hogy a feladó  saját nevét 
éa lakását a csomagon levő cimirat felső  részén 
is kitünlssse. A csomagok tartalmát agy a cim 
iraton, mint a szállítólevélen ssabstosan és rész 
letesen kell jelezni. Bndspestre és Bécsbe szAló 
élelmi szereket, illetve fogyasztási  sdó alá eső 
tárgyakat (basnemO, szeszes italok stb.) tartal-
mazó osomagok cimirataira, nemkülönben az 
ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tar-
talom, minőség és mennyiség szerint kiirsodA 
(pl. szalonna 3 kgr., egy palyka 3 kgr., 2 li 
ter bor stb.) A tartalom ily részletes megjelö-
lése a fogyasztási  adó kivetése szempontjából 
szükséges éa a gyors kézbesítést lényegesen 
elSmozditjs. Vuabetich  s. k. 

— A Hagy Képes Világtörténet ti-
zenkét hatalmas kötete immár együtt van. A ma-
gyar tudománynak és Marczali Henriknek, a ki 
szerkesztette, s felerészbea  irta, elévülhetlen monu-
mentuma e mfi.  Az egész emberiségnek, az egész 
civilisatiónak a története ez ; mert a vállalat alap-
eszméje az volt, hogy az eszmék fejlődését,  az 
emberiségnek mai fejlettségére  vezető útját rajzolja 
meg, csaták s királyok története helyett. Ily mó-
don több lett a munka puszta politikai vagy kato-
nai történetnél: az emberi mflvelódésnek,  gondolko-
dásnak, a gazdasági elméleteknek, sz irodalmaknak, 
és művészeteknek történelme lett belőle. Valóban 
mindent magában foglal,  a mi külön-külön csak 
anyaga lehet a történelemnek. A Nagy Képes Világ-
történet X n nagy kötetben teljes. Egy kötet ára 
16 kor. Kapható minden könyvkereskedésben. 

Ai Ipari anyagon kivül a kiállítás Össze-
gyűjti a vaskereskedések knltnrbistórlai tárgyait 
s a vaskereskedelem fejlődését  egy rstrospektiv 
kiállítás keretében matatja be. A kiállítás tá-
mogatásában részt vesz ipari és gazdasági éle-
tünk minden jelentékeny intézménye, az érdek-
lődés már is oly mórvü, hogy a kiállítás kere-
teinek MvitésérOl kellett gondoskodni. 

Prospektusokat kívánatra készséggel küld 
a Magyar Vaskereskedfik  Országos Egyesülete, 
Büdspest, VI. Gyár-utca 64. 
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KÖZGAZDASÁG. 
X Oraaágos vaa- éa fémipari  kiállí-

tás. A .Magyar Vaskereakedők Országos 
Egyesülete" 1906. májas 19-én országos vas- és 
fémipari  kiállítást rendez Budapesten a város-
ligeti iparcsarnokban. A kiállítási bizottság 
most küldte ssét sx ország minden részébe a 
felhívásokat  s a nagyszámban érkszO jelenté-
sek hói következtetve, a kiállítás kivüló fontos-
sága ipari és kereskedelmi esemény lesz. A 
vas és fémipari  kiállítás felöleli  mindazt, ami a 
kiállítás iparfejlesztési  célját elOsegiti. Ezért 5, 
egyenként 600 koronás pályadijat tflz  ki olyan 
vasáracikkekre, melyek hszánkbaa még nem 
gyártatnak. A kiállítás negstiv osztálya pedig 
azokat a külföldi  vas és fémipari  cikkeket ma-
tatja be, melyek hazánkban még nem állíttat-
nak eia, de bevezetésük hasznot ígér. 

Aa elefánt 

— Hé koma — jó volna megnézni azokat 
az állatokat — mondja az egyik bácsi ott künn 
a bódé elOtt, a mint nézegetik a hajmeresztő 
képeket. 

— Ne látá-e — ez a medve mindjárt 
megOli ezt az embert. 

— Ne féljen  koma, mert ba mához egy 
hétre bejOa a vásárba, skkor ss ott less a 
medve s as ember. 

Igy disknrálnsk kinn, mig végre a picn 
Iákat Össze ssámlálják s bemennek. 

De van is benn álmélkodás, csodálkozás. 
Ej, mijén fogs  van koma — mondja az 

egyik — ennek az oroszlánnak ; egyet roppan 
tana csak s mindjárt vége volns. 

Vége biza koma — feleli  a műik, még 
nemes szuszszannál. 

Végig nézegetik, mindenik ketrec elfitt 
elmondják a mondani valót, megjegyzéseiket, 
»ig végre elérkeznek az eletántboz. 

— Ej micsoda portéka e koma — szól 
az egyik. 

— Nsgy bize; de nem hamis, mert még 
a kiflit  es elveszi sz embertől. 

— E nem hsmis, csak ha megharagítsák 
— mondja a másik. S a mig magyarázta, is. 
merteti az elefánt  jellemét, okosságát egyik 
hozza értő, a mi kománk zsebébe egy jó darab 
madárlátta kenyér van, abból tOrdel egy-egy 
darabkát s sz elefánt  nr finomsn  elveszi s még 
meg is kOszOnl. 

Mikor már elfogyott  s csak a morzsák 
maradlak a zaebébe — jó kemény begombolt 
zeke-njjosba volt - oda elébe tartja a zsebét, 
azt hitte, hogy az elefánt  megérti, hogy mit 
akar a koma. De biza tadta, hogy minek tárjs 
kl a zsebét, s még meg is viceelte. 

Nagy óvatossággal bele nyal az ormânţ-
jávai a zaebébe, de nem veszi ki, hanem kezdi 
felknngorgatnl  ai ormánját s a koma egy perc 
alatt — a zsebje jó kemény volt — a levegőbe 
lóg nagy kiabálás és jajgatáa kOzben, mig a 
publikum óriási hahotával és nevetéssel fogadja 
az elefánt  tréfáját. 

Ej azt a . . . — jaj bogy megijedém édes 
komám, azt hittem, hogy most mán vége, soha 
e testi világba meg nem látom két szép gyer 

mekemet s a feleségem. 
— Látod-e, hogy mijén okos koma az 

elefánt  ? 
— No máa mehetünk es ki innen. 
Mentek is, s sz ijsdséget ellensúlyozni 

betértek s korcsoméba. 
De volt is nsgy hirs a faluba.  Elkeress' 

telték elefántos  embernek. 

S z a r l c M z t ö l 'Q.zmuet 
H. Verse ügyességet és tehetBéget árul el; a 

két utolsó veraazakasz azonban érthetetlen; emiatt 
nem közölhetjük. Szíveskedjék esetleg többet rendel-
keiésünkre bocsátani. Megjegyezzük, hogy a prózai 
dolgozatokat sokkal szívesebben vesszük. Prózában 
Is lehet ám szépen Írni. A viszontlátásra! 

D. B. Megható, szomorn történet; amilyen 
minden nap ezer Is történik. Látszik, hogy Igazi ér-
zés diktálta; talán akadna is pártfogó  szív, kl el-
olvassa ; de nincs benne olyan, ami az olvasókat 
érdekelné. Nincs egységes, bár nem nj, vezető esz-
méje, s ezért nem közölhetó. 

Slékel? leány. A Pista cousln, Mese vége és 
Az asazony nem versenyezhetnek az „Első szerelem0-
mel. A honnan a múltkori remek kis alkotmány ki-
került, ott abban a hangban jobbat Is tudnak alkot-
ni. Karácsonyra elvárjuk. Tessék a közöltek nemében 
dolgozni; es tehetségének Igazi tere. 

szentmiklós kOzség határán fekvő,  a caikszent-
miklósi I. rész 919 sz. tjkvben A f  1. rsz. 
1734 hrsz. a. szántóra 13 kor. kikiáltási árban 
és pedig az 1881. LX. t. c. 156. S. értelmében 
nem csak az Erőss Károlina, Orbán Antal, 
kiskorú Orbán Dénes társtulajdonos nevén álló 
járandóságokra is, a csikszentmiklósi I. rész 
1011 sz. tjkvben A + 1 rsz. 646/2 brsz. a. 
szántóra 63 kor., 9. rsz. 2761/3 brsz. ksszálórs 
64 korons, 3. rsz. 9997 brsz. szántórs 33 kor. 
kikiáltási árban és pedig nem C9sk végrehajtást 
szenvedett, hanem a kiskora Orbán Dénes társ-
tulajdonos nevén álló járandóságokra is, a csik-
szentmiklósi I. rész. 674 sz. tjkvben A f  1. rsz. 
9958 hrsz. slatti szántóra 11 kor. kikiáltási 
árban és pedig nem csak végrehajtást szenve-
dett, hanem kiskorn Orbán Dénes és Lázár 
Ferencz társtulajdonos nevén álló járandóságokra 
is, a csíkszenlniiklósi I. rész 1287 sz. tjkvben 
A f  1. rsz. 2952, hrsz. szántóra 30 korona 
kikiáltási árban és pedig nemcsak végrehajtást 
szenvedett, hanem a kiskorú Orbán Dénes társ-
tulajnonos nevén álló járandóságokra is. a esik 
szentmiklósi I. rész 1288 sztjkvben A f  1. rsz. 
2966/1 brsz. szántóra 12 korona kikiáltási 
árban és pedig nemcsak végrehajtást szenvedett, 
hanem a kiskorú Orbán Dénes társtulajdonos 
nevén álló járandóságokrs is, a csikszentmiklósi 
I. rész. 220 sz. tjkvben A f  1. rsz. 432, 433 
helyrajzi számn belsőségre és kerte 320 kor., 
3. rendszám 687 helyrajzi száma Bzántóra 
14 korons, 4. rsz. 701. hrsz. szántóra 31 kor. 
6. rsz. 747. brsz. szántóra II kor. 6. rsz. 813. 
hrsz. szántórs 92 kor. 9. rsz. 1111, 1112. Iir. 
sz. szántóra 7 kor. 12. rsz. 2998. hrsz. szán-
tóra 31 kor. 13. rsz. 3039. brsz. szántóra 20 
kor. 14. r9z. 3053. hrsz. szántórs 18 kor. 15. 
rsz. 3179, 3180. hrsz. szántóra 16 kor. 18. 
rsz. 3670. hrsz. szántóra 14 kor. 19. rsz. 3873. 
brsz. szántóra 46 kor. 21. rsz. 854/1. brsz. 
szántóra 37 korona kikiáltási árbsn és pedig 
nemcsak végrehajtást szenvedett, hanem az Or 
bán Daniel és kiskorú Orbán Déues nevén álló 
járandóságokra is és igy az ingatlanok egészére 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb  meg 
jelOlt ingatlanok az 1806. évi j anuár 12-lk 
napján d. e. 8 órakor Csikszentmiklós 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.  — 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügymi-
niszteri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes 
értékpspirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
sz 1881. LX. t. cz. 170. §. értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
Ütni. 

A kir. tszék mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1905. október 31-én 

László Géza, 
kir. tszéki biró. 

Ss. 4517 905. 

Pályázati hirdetmény. 
413—1905. főispáni  száma rendelet 

alapján, Kézdivásárhely rendezett tanácsú 
város tanácsánál megüresedett 'rendőr-
kapitányi állásra ezennel pályázatot hir-
detek. 

Az állás javadalmazása évi 2000 
azaz Kettőezer korona törzsfizetés  és 300, 
azaz Háromszáz korona lakbér. Az állás 
nyugdíj jogosultsággal van egy egybe-
kötve. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, 
hogy előképzettségüket és eddigi szolgá-
latukat igazoló okmányaikkal kellően fel-
szerelt pályázati kérésüket folyó  1905. 
évi december hó 31-ik napjáig 
bezárólag méltóságos hallerkői gróf  Hal-
ler János háromszékvármegyei főispán 
nrhoz címezve adják be. 

Kézdivásárhely, 1905 december 4. 

Dr Török Andor, 
2—2 polgármester. 

B e f ö t t i k 
Barack, Meggy, DIA, 

, Cseresznye, 
Paradicsom, Zöld bab 

a legolcsóbb napi árban kspható 
K L E I S O L G A 

vetyeaketaskedéeében, a Vároaháasal nembe. 

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

könyvi hatóság kOzhirré teszi, hogy .Csík-
szeredai Takarékpénztár Bészvénytárssság" 
végrehajtatásak Orbán Ignácz csikszentmiklósi 
lakós gyám által képviselt ifj.  Orbán Ignácz 
kiskorú és Orbán Dénes kiskorú végrehajtást 
szenvedők elleni 186 kor. 36 flll.  tőkekövetelés 
és járuléksi iránti végrebsjtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék területén lévő, Csík-

Szám 308—1905. g. e. 

Pályázat. 
Csik vármegye törvényhatósági bi-

zottságának folyó  évi 18S4—1905. ai. 
22 jkvi. szám alatt hozott határozata alap-
ján, a vármegyei gyűmölcsészeti 
vándortanító és faiskola  felügye-
l ó i állás betöltésére ezennel pályázat hir-
dettetik. 

Az állással egyezer korona évi fi-
zetés jár. Emellett a községi faiskolák-
nak évenként kétszer történő köteles meg-
látogatásáért községenkint 4 — 4 korona 
díj és kilometerenkint 27 fillér  fuvarbér 
van szabályrendeletileg megállapítva. 

A teendőket a vármegyei faiskolák-
ról és fásításokról  szóló szabályrendelet 
és a gazdasági egyesület által adott uta-
sitások szabják meg. 

Megválasztott a szabályrendeletileg 
megszabott teendők mellett a gazdasági 
egyesület által rábízandó teendőket is 
végezni tartozik. 

A pályázatokhoz valamely gazdasági 
tanintézet, avagy a kertészeti tanintézet 
elvégzését tanusitó bizonyítvány mellék-
lendő. 

Pályázhatnak olyan okleveles taní-
tók is, kik gazdasági vagy gytlmölcsé-
szeti tanfolyamot  végeztek. Olyan pályá-
zók,- kik a méhészetben való gyakorlati 
jártasságukat is igazolják, előnyben ré-
szesülnek. 

Felszerelt pályázatok a Csikmegyei 
Gazdasági Egyesülethez (Csíkszereda, vár-
megyeház) 1906. év  Január hó 
S O . I g küldendők be. 

Csíkszereda, 1905. december 7-én. 
Csikvármegye Gazdasági egyesülete, 

mint vármegyei mezőgazdasági bizottság. 

Beoze Antal s. k., Nagy Imre s. k„ 
alispán, elnök. 3—2 e. titkár. 

Sz. 766—905. s. j . 

Faeladási hirdetmény. 
A csikmadurasi közbirtokosság Il-ik 

határrész „Karmatura* nevő erdejében 
folyó  év nyárán megperzselt fenyőtörzsök 
értékesítés céljából folyó  évi decem-
ber hó 28-án d. U . 3 Órakor Csik-
madaras községházánál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalást fog  tar-
tatni. 

Az értékesítés alá bocsátott fatömeg 
2482 köbméter. 

Kikiáltási ár 3482, azaz háromezer 
négyszáznyolcvankettő korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsáron alul nem ada-

tik el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikmadaras községhá-
zánál. 

Végül megjegyeztetik, hogy az er-
dőrész barátosban az országos határvo-
nal mellett fekszik. 

Csikmadaias, 1905. október 26-án. 

Sándor Joákim, 
biró. 

Lukács Péter, 
közbirtokossági elnök. 

Hirdetmény. 
Csikmadaras község alulirt elöljáró-

ságai közhírré teszik, hogy a község II. 
határrészben a havasok haszonbérbe adása 
folyó  év december hó 27-ik nap-
ján délelőtt 9 Órakor Csikmadaras 
község hivatalos házánál nyilvános szó-
beli árverésen egy évre haszonbérbe fog-
nak adatni. 

Feltételek a községházánál megte-
kinthetők. 

Árverezni szándékozók a kikiáltási 
ár 10 százalékát tartoznak bánatpénzül 
letenni az elöljáróság kezéhez. 

Kelt Csikmadarason 1905. dec. 14. 

Sándor Joákim, 
biró. 

Lukács Péter, 
hírt. elnök. 

Elveszett 
f.  h ó 1 3 - á n d . e . a barompiacon egy 
zsebtárcába 320 korona kész pénz, 2 drb. 
sertés útlevél és irományok. Becsületes 
megtaláló kéretik 40 kor. jiitalom ellené-
ben ezen tárgyakat Székely György 
csikpálfalvi  lakosnak átadni. 

= H o r e s o l y á k m 
a legjobb gyártmányúak már megérkeztek « 

karácsonyi éa újévi ajándékul legmeglepőbbek I 

Kaphatók Calkaseredán: 

T B O H Á H J Ó Z S E F 

vas, fűszer  és ércáru üzletében a leg finomabb-
tól a legolcsóbbig, óriási választékban. t - s 



. szám. 

teljesen Jó karban levő 
félrövid 

ELADÓ 
Címe megtuilható e lap kiadóhivatalában. 

Eladó 
Csikszentmártonban egy jo karban lévő 

= épületes  belsőség  = 
amely áll egy Wkbázl.ól (3 s/.ol>a, 1 iizlet-
b'lyiwig. 1 lion.vha. 1 kamara, 1 pince). eg> 
suni ház, egy találó. gyflmö'c-IK  v>-l"-nieii)" 
kert, « ezellkivill B00 Dfgj-/BKf>l  UIÜIhü In 
cerná»bél. Oiin meBiiidbaióe lap kiadób v»t*l»ba 

AZ 

ALCS1KI BANK 
— RÉSZVÉNYTÁRSASÁG = 

l eoe . Januar 1-től keadődöleg a takarék-

betetek a tan 

•4 e z á z a l ó l e l e n m a t o t fizet. 

Á betéti kamatadót a/. inléz*l viseli. 

A CSÍKSZEREDAI 
! » • L ' Takarékpénztár Főintézete^ 

CSÍKSZEREDÁBAN. 
Fennáll 23 év óta. — Betét 
— Állománya másfél  millió. = 

Kölcsönt nyujt jelzálogra és 
értékpapírokra 

Lesssmitol váltókut. 

Konvertál ainortizácziós és más 
drágái)l> kölcsönöket, n (él költ* 
ségo és atrtüjárástt nélkül. 

-u> 
«11' 
>11/ 

>11/ 

«11/ 

JeUálogos kölcsönöket a fél 
tetszése szerinti Időközükben és 
részletekben törleazihetök. 

Kölcsönök kamatlába az összeg 
nagyságához képest minden ke-
zelési és egyéb költséggel egyíltt 
összesen 6 - 0 százalék. 

A pénztár irodúl saját háaában 
miuduu nap délelőtt 6 ó r á t ó l 

Vim nurt. 
9-10 

itt vannak 

karácsonyi ésujevi 
a j á n d é k \ = 

m 

T A K Ó K Á R O L Y 
W férf lssabó  ü a l e t e C e t t i s e r e d á b a n (Lázár Domokos-féle  épületben, régi gyógyszertár . ) 
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G Y E B K E K J A T E E S Z E B S Z 
nagy és olcsó választékban kapható : 

női és ferfl  d iva t üzletebe, Csíkszeredában, a Hut te r -szá l lodával szemben. 

Úgyszintén női és férfi  divatezikkek, meglepő ajándéktárgyak olcsón. 

M e g l e k l n i e w l é s n e g e y < r t 4 n l I 

A Richter-fele HORG JNY-KŐÉPITŐSZEKRÉNYEK nagyraktára. 

M M : 

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 

siesifogyasitó  közönsége becses tudomására van szerencsém 
homl, hogy a legnagyobb siakavatossággal berendezett 

= C S I K Z S Ö G Ö D I = 

Ş'ZESZGT Á R 
Dzeae aegkezdödött és az Igeo tisztelt szeszvásárló közönség 
rendelkezésére állván, aagybecsO rendeleseit készséggel eszk&zlöm. 

Melyek mán vagyok a n. é. kDzönség kész szolgája 

= ZIMMERMANN ADOLF. = 
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m- Gyomorbajban szenvedőknek! 2 Î 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár s gyomor felterhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészlheiö, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
perig rendelten él-tmó<l által maguknak valamely gyomorhajt, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyalkasodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer aisnllHtik, melynek kiváló hatása már sok év 
óla ki van próbálva. — E/. nem más, mint sz 

Ullrich Hubert-féle  FÜSZERESBOR 
Fz a fűszeres  bor a legkiválóbban gyogyhatasunak ta lá l t n ö v é -
nyekből es a legki tűnőbb jo borból készí t te t ik, erősí t i es t áp lá l j a 
az e m b e r emésztőszervezete t , e lhar i t j a az emesztési z a v a r o k a t es 

az egeszseges ve r ú j r a kepzesere kivalolag hat . 
A feniiiHVH/.eit  Fu-i/.ereslioniak kellő időben való lias/nslsta állal a gyo-

nnirlisjiik nur csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
de'ni^.-K-(iui. hogy *>.l kellő időben III- / IM1|S. A krónikus gjomnrlisinil lellépő 
ie|en~éiíe|t. milyenek : a főfájás,  felbőfögósek,  melleges, puffadás,  há-
nyassal egybekötö t t emelygés, még ba ul\sn hevesek lepnek is lel, a 
bornak néhányszori élvezete után H/.OIIIIHI elenyésznek. 

*\7plrHlimil3Q kell-nietlen következményei, mint a szorulás 
OicKUUgUIdo jiolikus fajdalmak,  szívdobogás, a lmat lanság, 

valamint H vértiiliiláxnk a má|bnn, lépben és a vei öczér rendszerben (amnyeres 
bántalmak) s Füsze re sbo r által gyakran igen gyorsan elliiiittalnsk. — A 
tüszeresbor megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkal 
mai Un anyagukat a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nsgyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vél képződésnek és a mái beteges 
KliaputHnak a következményei. Az étvágytalanság sz ideges elernyedés és le-
hangoltság, lnváliliá a gyakori fejfájások,  sz álmatlan éiszakák lassanként vég-
kép kinierílik az emb-rt. — A tüsz-reslim- az elgyengült életerőnek uj impul-
szu-t ad. — A lü-zeresbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérkép/őilést, lecsillapítja 
a frliugerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Miudezeket széinos 
elismerés és liálaiiHt bizonyitis. 

A tüszeresbor palse/.kukbáii 1 Irl BO kréi t és '2 írtért a követke/ö gyógy-
szertárakban kapható: C-ikszereda, Csikszépviz, Csikszentmiklós, Kare.zt'slvs, 
Káp'il»A»-OI»hlnlu, Hnmmóil, Dalya, Bftgöz,  Dar Acz, Zombor, Bárót, Telegdi-
liscztin, Tu-nad, Bánk falva,  Csikszenigyörgy, Sósmező, Gyergyószentmikiós, 
Gyergyódilró, Gyergyó-Allalu, Gyergyntőigyes, Gyergyóujlala, Csikszentmárton. 
Kasxnu. Pma|d, Siklód. Korúiul. liléd, Farkaslaks. Szekelykereszlur, Krked 
Felek, Szászkeies/tur, Kaczs, Kőhalom. LTgra, A.-Rákos, Bodnk. Miklusvár. 
N.-Ajla, Bólöii, Zalán, Csernálon, B-rec/k. Zabola, SepsiszentgyBiyy, Kézdi-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Fűszeresből' eredeti miuöségben bárom és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamennyi helyiségbe 

Utánzásoktól őrizkedni kell! 
19-0 Világoi-au 
ULLRICH HUBEHT-féle  Füszeresbort kell kérni 1!! 

= E B T E ü l T G M l = 

in szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomásárs hozni, 
Gynla nr luszerkereekedése mellett, már meglévő elsőrendű JMT£IET»TTLUUTJUTA 

T o o r " b é l 3 r - é s f o d - x s c s z -

üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően  egész nionnsn. Hygenikusan rendez-
tem be. — A Hygea szempontjából minden állandó vendégnek külön fiók  van. 
A KÜLÖN FIOK-bau v a n : ha j . éa bajuszkefe,  bajuszkötó, íésQ, blok stb. U^ysz io téa goa-
doskodtatn arról is, liogy a között haszuálutbau levő eszközök is roiudig t iszták é9 fertőt-
lenítve legyenek uilndeu egyes veodég e lő t t és u t á a . 

Ugj 'szintén van szereucsém b. figyelmükbe  ajánlani magamat, mint KÉZ- és LÁBÁPOLÓ. 
ILLATSZEREKBŐL elsőreudfl  jó minőségűeket tartok raktáron. K a p h a t ó k : Fogápoló-
szerek, iniudeuueinil arczszépitő-szercket, Margit- és Dianna-krém, szappan és púdereke t . 

Midőn mindezekre fölhívom  a n. é . közönség figyelmét,  kérem nagybecsű pártfogá-
s u k a t , melyet pontos kiszolgálással igyekszem kiérdemelni. j ^ j t isztelet tel 

Megrendelés pontosan te l jes í t te t ik! F E K E T E T t t K 9 I O A 
elafl  calkmecyel byg«olVa«. 15—s5 fogmQvéea  Calksieredia 

?°?^ioooooooooooo: 
• • • • • PECSÉTNYOMÓK 

X az u j rendelet szerint készítve X 
$ a legjut&nyosabban csakis * 
^ Bsvoboda Jóaaef  könyvkeres- K 
» kedéaeben kaphatók Cszeredán. * 

mm- ^ 

Hossznrovó cement Födélcserép 
m u l H n a m h a f á v f a l a n  - z 1.« . . . ® 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható a 
= BRASSÓI P O R T L A N D C Z E M E N T G Y Á R N Á L . = 

I r o d a . : g a p t a . - t a . t c z a 1 5 . 1 6 - 2 0 
Nyomatott CsiksseredAbaa, Ssvoboda József  könyvnyomdájában. 1905. 
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