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POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP.
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Bizalom nélküL

Megjelenik a lap
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Kéziratok nem adatnak YlHBza.

A szabadelvű párt hozzájárult ahhoz,
hogy a két ország egy nagy haderőt
tartson fen, kOzOs erővel s egységes szervezettel ; az egysége» szervezetet és nagy
számot kiválóan szem előtt tartó uralkodó
katonai becsvágyát ezzel kieiégitetle.
Balvégzet uralkodik azonban a helyzeten ; elmulasztották a közös hadsereget
népszerűvé tenni; sőt sokáig teljesen az
60-es éveknek orosz segitséggel a magyarságot leverő hódító osztrák szelleme uralkodott ottan. Öregebb katonák tudják ezt. Sőt
ma is a legapróbb dolgokban is mellőzve
van a magyar államiság ; bizalmatlanság
uralkodik a magyarsággal szemben. A
tiszti pályán is ; főbb tisztek kOzött alig
vannak magyarok,

Altalános érdeklődéssel kísérte az
ország a válásítás kérdésében tartott tar
nácakoxáaokat. Választások tehát nem
lesznek. Ezzel előre láthatólag a válság
hossza időre kitolatik.
Ha tekintetbe vesszük a nagy pénzügyi, gazdasági és politikai károkat, biz
es szomorú eredmény, Ezzel bekövetkezett közjogi törvényeink legnagyobb sérelme ; az alkotmány tekintélye forog
vesiélyben, Széli Kálmánnak, e mérsékelt, de a nemzeti reformoktól el oem
zárkózó 67-es politikusnak beszéde bár
nagy hatást keltett, de az eseményeket
nem állította meg.
Tapintattal mindezt reparálni lehetett
Az uralkodó fél a választásoktól.
Bizalmatlan. A dynastiában féltik az volna; Széli Kálmán lette meg az első
osztrák-magyar monarchia nemzetközi nagyobb szabású lépést ez irányban;
egységét; annyiban igazuk van, bogy ekkor beütött az obstrukció és a inai
ma már kis államok nem érvényesülnek. válság, mely a hadsereg kérdésében
A kOzOs hadseregben egy nagy haderőt annak népszerűtlenségéből táplálkozik.
látnak, a kfllOnvált magyar hadseregben E-izel a megkezdett munka abban maradt;
csak kis haderőt. A választás pedig eset- a koalíciónak, melyben a függetlenségi
leg a függetlenségi pártot juttatja a több- párt uralkodik, s mely iránt nincs bizaségre 8 ekkor veszély fenyegeti a had- lom, mindent megtagadtak lassankint,
sereg egységét; inkább tehát nem vá- mert bár a többségben megvolt az egyezkedési hajlam és engedtek a 48-ból, de
lasztanak.
Sőt a függetlenségi pártnak még csak átmenetileg értve ezt elvfeladás nélengedményekre sem hajlandók, mert en- kül, szenielőtt tartva a végcélt. Az uralnek programmjában ott van az önnálló kodónak végcélja pedig a hadsereg közöshadsereg mint cél; rá nézve az enged- sége a 67-es alap szerint; az ellenlét
mények osak átmenetre jók. FOnt azonban tehát áthidalhatatlan. Hozzá a 67-es pártok egy réeze is a koalícióba lépett
sem a cél sem a« átmenet nem kell.
A szabadelvű pártnak tett az ural- ezzel még inkább bonyolult a helyzet.
kodó engedményeket, mert ez a hadsereg
Ez a helyzet száraz képe; nyilvánkOzOsségét az ország védelmére szüksé- való. hogy a válságot 67-es alapon lehat
gesnek tartja s igy bizalmat ért el az csak megoldani, hálsógondolat nélkül. Ha a
uralkodónál.
pragmatika sanktiot, a 67. XII. t. cikket
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Nyílttéri otikkek

soronkint 40 fill.-ért közöltetnek.
Egyes lap ára 20 fillér.

elfogadtuk, ugy a király beleegyezése
nélkül az önálló hadaereget nem hozhatjuk létre, ebbe a király nem egyezik
bele; közjog szerint pedig az 6 akarata
egyife$SPvAiyiios£»i tényező. *
Mi marad más hátra ? Véren forradalomra nem gondol senki, a körülmények erre nem is biztatók. A hosszú válság téllen évei pedig haladásunkat visszavetik, niig a mérséklet helyre állilja a
bizalmat.
EÍ uton kell elérnünk azt is, liogy
a magyar államiság és a magyarság a
hadseregben a dualismusból folyóan őt
megillető helyét elérje s illetve az e tekintetben megkezdett de abbanliagyott inon
újra tovább haladjon.

Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (Kolloidra) 11 kor
félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Ismeretlen ezégek hirdetést dija előre fizetendő.
Hirdetési dijak a leşolcsoblian számíttatnak.

nagy anyagi kérdésről van szó B ez «lapos
megfontolást és körültekintést igényel.
Mi történt ekkor? AaélkUI, bogy a legkisebb személyi vonatkozás tétetett volaa
egyik vagy másik versenyző érdekében, „Agrikola" ur elő rohan s olyan egyéneket, kiknek
az egéar dologban semmt részük nem. vslt,

a legdurvább meggyanusitásokkal illet
Anélkül, hogy valaki feszegette volna
egyik, vagy másik versenyzőnek múltját, jelenét és származását, elkezdi magasztalni
Steiuhercet, mint aki egyedül jogosult arra,
hogy az erdőt megkapja; s szegény Götzöt,
kinek semmi tudomása nincs az egészről, öszszeszidja saját szája ize szerint. Hát mi akart
ez lenni ? Személyeskedés, annál is több, orvtámadás egyik ellen a másik javára. 8 miért?
Ezt kitalálni nem nehéz.
Ilyen körülmények között jelent meg a
lapban a második cikk, melynek célja oem
volt egyéb, mint megismertetni a közönséggel
az Agrikola ur és társai által indított hajszának valódi okait, s hogy az annyira lesajnált
Götz nem éppen olyan rossz firma s talán, ha kissé közelebbről nézzük, előnyei is
vannak Steinherz fölött.
Vármegyei erdőeladás.
Teljes tárgyilagossággal mutatott rá
Ezen a cimen Élthes Zoltán ur :i „Szé- egyik és másik tulajdonságaira, azokat szembe
állította
s igy hozta ki a végeredményt
kelység" idei 8. számában egy cikket közolt
le. Minthogy lényegileg megelőző két számunk- hasonló tárgyilagossággal.
Ebben semmi személyeskedés nem volt,
ban hasonló cimen közre adott cikkünkkel
foglalkozik s ugy igyekszik minket feltüntetni, ezt egész joggal tehette egy alaptalanul megmintii» felszólalásunkat személyes motivumok gyanúsított cég és az Ugy érdekében.
A mi személyes vonatkozás volt a cikkirányították volna, szükségesnek tartjuk fogben, az arra méltó egyénnek szóit a azért
lalkozni vele egész röviden.
hogy lássa a közönség, miszerint az
Általánosságban megjegyezzük, bogy ér- történt,heccet
nem is annyira Steinherz, mint
tesülései nem felelnek meg teljesen a való- egész
Herzberg
az ö adjunktusai eszelték ki,
ságnak s igy természetesen az azokból vont hogy ezáltalés biztosítsák
maguknak a felkínált
következtetések is alaposan '.tévesek.
sápot. —
Kzen különben nagyon nem csodálkozunk
Ez a tényállás, kedves EltheB ur !
mert értesüléseit csak harmadik kézból kaphisszük, belátja és elismeri, hogy
hatta olyun helyről, hol annak valóságát ellen- saját Azt
megfigyelésében csalódott akkor, midőn
őrizni vajmi nehezen lehet.
S annál kevésbé csodálkozhatunk minket személyes érdekek támogatásával várajta, mert — a mint cikkéből látszik — sa- dol, gyanúsít.
De még nagyobb csalódásba esik akkor,
ját észleletei sem fedik mindenben n valót.
midőn az Agrikola által összehordott valótlanVolt alkalmunk kijelentem, s erről a ságokat tényékként fogadja el, s azokra, minagy közönség is tudinást szerzett már, hogy két második cikkünkben felhoztunk, nem is
egész felszólalásunk a köz érdekében történt, reflektál.
menten minden személyes vonatkozástól
Ez mig egyfelől éppen a tárgyilagosság
Az egész kérdést kezdettől fogva a vár- hiányát jelenti, másfelől nagymérvű követkemegye szempontjából h nem privát érdekből zetlenség is. Agrikola ur is áHitott, mi is áltárgyaltuk.
lítottunk, de bizonyításra ez ideig nem került
A legelső, ezen lapban megjelent fel- a sor. Mi következik ebből? Azt hisszük, kétszólalás általánosságbanfigyelmeztetés, hogy séget nejn szenved, hogy ilyen körülmények

»• emberi társaságunk ni önraegtagadásbau és lemet éB erélyt, ő ápolja és uevelj a gyermeke- osak az, bogy tisstn tudatával birjon dicsé hivaáldozatkészségben. Eien rendeltetésnél fogva rs ket, os A lelke uralkodik a liúzi körben, tollát tásának és azon varáist atalomuak, melylyel fel
gadja meg lelkét a végy: szívvel-lélekkel oda ugy a jeleu, mint a jovó ai ő erkölcsei szerint van ruházva.
sdni magát auuak, a kit megszeretett és eieo képződik, a férfi alkot, de lelket a uő lehel alIlonkához.
É9 lehet e emberre nézve nagyobb boldogteljes odaadás boldogságára is válik neki, de kotása. ba.
ság szon tudatnál, hogy a boldogság és áldások
SSbdjot, édes, rdgytól zsongó ereién,
osak akkor, Ua lisita és világos tudatával bír
A mely leány tiBzta tudatával bir az é forrása volt mindazokra nésve, > kik lényében
— isikor forr a szir izzó mdmoru, —
Emlékszel-e, hogy mit súgott /illriihraioo nemes lelki tulajdonoknál', melyek a női nemes lelki tulajdouaiuak és dicső rendeltetésé- vannak csatolva? Talán a menyurszág üdvei
síivben le Tannak téve és melyeknek tulajdono- nek, as egyssersuiind bi,to!;ábau van azon va- sem édesebbek azon érsésokuél, melyek eit taAz a poéta, álmok bolondja.
sává tesii a férjet, a kinek szerető siívével egy ráiserőuek, melynél fogva as övével rokon lel pasztalván, a nő szivét megtöltik. Mig ellenkezőleg,
Égi-tündérwk neveztelek akkor,
egéss életre magát által adja. A kl Injával van keket uitigábos voussa, a selejteseket pedig tá- ob vnjlia senki se tudná meg milyeu boriaasté
Ki rsak Slni tud, órfr ntwmí mául, aion tudatnak, ai keveset gondol stsal, a mit a vol tsrtja magától.
és egyszersmind mennyire megalázó a megvetés
S aki emlékül nem hagy meg egyebet.
féifinak benne bírni kell a hasonlókép keveset a
A férfinak nehezére esik a képmutatás, azok részéről, a kiknek egéss életét felzavarta,
Csal- egy-két könnyet, tlírinl, lemondást
férfival, a kinek síivét-lelkét ods adja.
megteszi egy ideig, csakhamar azonbau valódi inogrontotta az által, hogy nem lévén áthatva
Ó jól tudom, hogy kit néztél sórárgón Ai olyan né nem isteni rendeltetését, hanem jelleme tör ki beléle és azért a jiemes férfiúi rendeltetése nemes és diósé voltától, nem tudott
A pazar, fényes, ptímás szalonba'. eaak a *iiv, vagy képjelet szeszélyét követi, lélek napról-napra jobban vonzódik a nemes, lisztán szeretni.
Kiéri Ismomdanál virágról, dalról, midén as oltárhos lép, pedig eien lépéssel éle* tiuta lelkfi leáuyhoi, mig ellenben a romloti
Pedig osak tőle magától függ minden
Ha az az egy, ó a Tied volna
ténél többet: lelkiismeretét, Istenét, egy égési jellemii férfi kis idő raulvs okvetlenül távol fogja leánytól, hogy e borsasstó sorsot kikerülje és a
nemiedék boldogságát tenii kookára. As össses magit tartani tóle, mind a melleit d benne is a legédesebb boldogságot biztosítsa magának, maTudd meg, ez a sorsa az Jtj-tündémek:
teremtésben ninosen siebb és fenségesebb a lisiteiet ériete kél iránta éa nem egy példát gábau az ő fiatal korában adatott neki arra mód
•Vcm leket Sré mha, kit szeret.
mutat si élet olyant, hogy egy önérzetes leány és hatalom.
És mig érette százan bolondulnak, férfi eszénél és a né ssivénól.
A fiatal kor, a milyen könnyen hajol a
E két alapon nyugsslk as emberiség az olyan romlott lelktt férfiura is nemesítő haAzért az egyért szire megreped.
anyagi és erkölosi haladása és tökély esed ése, e tást icyakorolt, megismervén ebben a lelki erét rosBsra, ép olyan könnyen bájol a jóra is, a
CSERGŐ GÁBOH.
diósé oélok végett oltotta a teremtő s (serclinél éa tiszteletre ragadtatván a lelki tisztaság iráut, ross igaz sokszor kápráslató színekben jelenik
•s ember saivébe és asért a mily mérvben fe- d benne is újra feléledt a nemes lelki erö és meg elélte, izgatja a hiúságot, feltüieli a képseletet, de osak először tudjon erét venni e véledkeilk meg a Hereiem ai ő magasítói hiva- ssintén tisita, nemes célokra törekedett.
Hány férfi nem köszöni egy-egy példaadása szes osábulaton, azonnal nem is sejtett öröm
.Ismerd magadal' a bölcieség templomi- tásáról, ugyanoly mérvben reudlttetik meg ss
nak esen jeligéje «Hotelen lebegjen a nő lelke emberiség erkölcsirendje és vessélyestetik a éa befolyásának ason boldogságot, hogy megis- fogja siwét betölteni és assal együtt ereje is
merte, megszerette as élet magasabb szépségeit növekedui fog, egyre egyre a jó és Biép éa neelőtt, mert boldogsága és üdvössége Meg altéi társadalom.
mes gyakorlatában fogja találni kedvét éa^iiömét
függ, bog; milyen véleménynyel van hivatásáról
Mondhatni, hogy a női síiv ss a forrás, és nemesebb gyönyöreit! Bét mondhatni, hogy
és mindig világosabbra derül ki előtte a nd maéi mennyire tőrekssli: önmagát és ai embere- melybél as össses polgári társaságra nésve ugy ninuien flu, a ki a szerint, a mint jó vagy rósz
gasítói hivatása. Önön lelke tisilaságábél auket meggyésni eien hivatás magaulostágáról.
minden jé éa minden öröm, valamiot minden osillsga volt neki, az élet legnagyobb áldását
gáriik ki éB terjed el körülölte as a világosság,
Boldog ai a né, a kl hl fen megőriste as roas és minden szomorúság fakad. Hert a pol- vagy legnagyobb átkát ne látná.
egy mosolygó tavau, körülötte az élet aaon tagári
társaság
(lapja
a
családi
élet,
a
családnak
Mindig
valamely
né
as,
a
ki
fel
a
csillaönmaga Iránti beesfilést, meri a legbiztosabb
vasii mosoly tél, mely az é aroát felderíti is
véd/al es a asiv áJlbatallsnaága és a világ csel- pedig senki más nem ssabja meg irányát és gokba, vagy pedig alá a pokolba ragadja és mely osak a tisita leány uivnek adatott ai Égtél.
veté— ellen. A né rendelteiére: példát mutatni rendjét, mint a né, é élesíti a férfiban a Mel- hogy a né ai elsét tegye, arra nem kell más.
Xja.pn.n1r m * l a z i m á t i o z
fél Itt m « i i 4 ] c l « t
cwatoiva.
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dek száll, mely az ország minden polgárára,
lyosoknak — HI-VlIMg - Izsóf Ala|os, eszternemzetiségi különbség nélkül egyaránt fontos,
gomi főegyházmegyei pap a .Zászlónk* cimO
mely a közös célok és, ezek érdekében a kOIIfjasigí lapnak, az egész ország kath, tanuló
csOuös közeledés és politikai ragaszkodás ntját
Ifjúsága által előnyOsen Ismert és nagyrabecaült
nyitja meg, hogy megszülessék lasssnként a
szerkesztője, volt a szónoka; a kisebb osztápolitikailag egységes s az érdekközOsaéget fellyosoknak — I. II. A. és B. — pedig a szép
ismerő magyar nemzet. Az e célra vezető mó
lelkű Mikes János gróf, Székelyndvarbely várodok egyike pedig éppen a gazdasági.
sának legnjabban kiuevezelt plébánosa tartott
Eddig a következő Emke ipari cikkek
a keresztény OrOk Igszságokról, a gyermekek
gondolkozásához alkalmazkodva sz-nt beszéde- vannak forgalomban:
ket. Láttuk és tapasztaltok, hogy az ifjúságnak
I. Emke-gyujtó. Elsöraogu svéd-fajta,
ez a két barátja megtalálta azt azt ntat, a gyújtó, reudea és zsebbeli alakban. Czim: Temelyen az ifjak szivéhez és lelkéhez lehet fér- mesvári első gjujtó-, kocsikenőes és vegytechkőzni. Az idei szentgyskorlalnuk ünnepélyes- oikai gyár r. t. BOviden; Gyujtógyár — Temesvár
ségéhez és sikeréhez nsgybsn hozzájárult ke8. Emke-levélpapir. Emke-írodai és keresgyelmei Főpásztoruuk váratlan megjelenése kedelmi papír. Cim: Rigler József Ede papirSzerdán délelőtt 9 órakor érkezett meg n nemű gyár r. t. Budapest. TI.. Bózsa-u. 66 sz.
sziljén arabusul."
Azt mondja Elthes ur, hogy 20.000 ko- még a délelőtt folyamán szóllott az ő szeretett
3. Emke-tenta. Emke-pecaétviasz. Cim:
rona oly csekély különbség a jelen esetben, fiaihoz; délután pedig gyóntatni kezdett s a Hocbsinger Teslvlrek Budapest, VI.. Bózsahogy komolyan figyelembe sem jöhet.
vausorai kis szünetet leszámítva, gyóntatott
Ugy gondoljuk s hisszük, hogy mint szin- este 11 óráig. Másnap a kegytemplomban mise utca 66. sz.
4. Emke-gyertya. (Első rangú sterin
tén vármegyei embernek első kötelessége önnek is, a közvagyont gyarapítani, illetve an- alatt megáldoztatta az egész tanári testületet' gyertya, G00 grammos csomagokban. Emkenak gyarapítását elősegíteni. No ha igen, okkor melynek minden tagja példás buzgalommal szappan. Cim: .Flóra' első magyar gyertvafogja tudni, hogy midőn közvagyonról van szó, hallgatta a szent beszédeket és vett részt
nem 20000, de még 1 korona is különbséget az ábitatos gyakorlatokban és vetette a tanuló és i/appan-gyár r. t. Budipest, (IX., Soroksári
jelent B nem szabad arról hamis haz;i- ifjúságot mise előtt éa^után szép beszédet intézett utca 7. az.) BOviden Flóra-gyár — Budapest,
tiaskodáa kedvéért lemondani. Az a vagyon
6. Emke-szivarksbűvely. éi Emke-szivarka
nem egyeseké, nem is a vármegye jelenlegi hozzájuk a gyakori a mindennapi szent ál pspir.'Cim: Halász Ferenc és Pál szivarkahüközönségéé kizárólag; ahhoz a jövő generá- dozásról és kiosztotta a pápai áldást.
velygyáros Budapest. VII., Nagy Diófa-u. 13 sz.
ciónak is van jussa. Ugy kell tehát kezelni
11 órakor gyűlést tartott a congreginis6. Emke-fülőciöves cserépkályhs. Cim:
és őrizni, hogy a mennyire csak engedik a
Ukkal, délntán az likaiéban is meglátogatta Frsok-Kiss János fis. Első erdélyrészi kályhákörülményei;, gyarapodjék és szaporodjék.
Látja Éltes url az az országos mozga- kedves fiait. Elutazása előtt egy tanár társunk éi agyagárn gyár Kolozsvárt.
galom, mely ma az egész magyar társadal- nagy beteg feleségét gyóntatta meg s a szom7. Emke-padlófénymáz. Emke-parkettfemat egyé olvasztja, valami más, mint a fa- széd falnban egy szintén súlyos beteg papol; nyőtnáz. Cim. Berkes Bertalsn Nagyvárad.
kereskedelem s más talajban gyökerezik, mint msjd dr, Fejér Antal ügyvédet és lapnnk szer8. Kmke-kékfesték. (Ultramarin.) Cimaz erdő.
kesztőjét látogatván meg, este fél bélkor távoTudja-e, hogy miben rejlik a magyar zott körünkből, szaporítván azon szép emléke- Sliasiny testvérek és társa vegyi termék- és
festékgyára. Budapest, VI. Ó-utca 27. sz. BOviipar fejlesztés?
Abban, hogy a magyar tennék fogyasz- ket és benyomásokat, melyeket minden egyes den : Stiaisny testvérek. Budapest.
tásra készen itthon dolgoztassék fel; az tel- látogatásával a mi és ifjuságnnk lelkében
9. Enike-pamutvászoo. Cim: Magyar Pajesen mellékes, hogy a ki feldolgoztatja, ma- bálra hagy.
mutipar r.-t. Uj-Pest. Iroda: Budapest, VI.,
gyar-e vagy hottentotta?
Hosszasabban irtunk ezen húsvéti szent- Sas-utca 96. szám. BSviden : Pamut —Budapest.
Lám! ha véletlenül Götz fogja megkapni
10- Emke-rizikeményitő. Cim; Unió keaz erdőt, a magyar ipar egy jottányit Bem gyakorlatokról, mert bár rövidebb ideig — csak
szenved, mert a feldolgozás Magyarországon két napig - tartottak, még is bitünk szerint ményítőgyár. Beimé éi Baich Budapest, IX.,
fog történni.
jól sikerültek. Hogyne, mikor olyan vezetők Szvetemy- utca 3.
Mindezek nagyon is megszívlelendő dol- működtek együtt, mint kegyelmes Főpásztoi mik
II. Emke divatmellény- Cim: Scbwarcz
gok s talán jogosultabban mondhatjuk: — jó Izsóf Alajos és gróf Mikes János. Tudásunk
Lajoi jaquárd szövögyáros. Budapeat. IV. Deák
lesz vigyázni.
szerint nem soksn vannak, akik, jobban sze- Ferenc ntca 15.
retnék az ifjúságot, mint ók hárman. A jó
Ifjúsági szentgyakorlatok Csik- Isten tartaa és jutalmazza meg őket fárad- Néhány szó a rétek gondozásáról.
ságukért.
somlyón.
(Folytatás.)
A legkiválóbb emberek, nemcsak papok,
Minden egyes terméssel nagy mennyiségű
Az EMKE.
hanem világiak is lelki gyakorlatokkal tisztítápsnyagot vissünk el a rétről, minek követtották meg lelküket, edzették meg akaratukat
Sajuálalos politikai viszonyaink közepette keztében a tala] tápanyag készlete fogy, lasés így megerősödve szilárdan állották meg nem lesz érdektelen a kultnralis téren látnnnk sanként pedig kimerül, a termés is nagyban
a helyűket, az élet küzdelmének forgata- az eseményeket. Annális inkább, mert ms, mi- csókken, mit csak a trágyázással akadályozgában. Hazai történelmünkből csak a XVIII. dőn a politikai lelkesedés a nemzet nsgyrészét bitünk meg. Az olyan rétnek pedig, mely trágyát
és XIX. szálad két legnagyobb magyarjára II. a független állami lét leghatalmasabb eszközei- nem kap, nemcsak a termőképessége hanyatlik,
Rákóczy Ferencre és gróf Széchenyi litvánra nek, milyen a hadsereg, önálló intézmények hanem a tnka máoy minősége is rosszabbodik,
hivatkozom, kik közül az első „Confeisiólljábao alakjában való megvalósítására sarkalja, kény- az gényesebb és jobb takarmányt szolgáltató
(önvallomás), a másik pedig .Napló'-jában írja telenek vagynnk belátni, hogy Magysrországon növények csakhamar kivesznek s belyüket a
le: mily lelki haszonnal járt rájuk nézve a milliók vannak még, kik a magyarság nemzeti silányabb növények s a gyomok foglalják el.
világ zajától való félrevonulás és a keresztény érzelmeit nsm osztják, sőt készek azokkal Silány rossz talajon gyenge minőségű termés
igazságokról való elmélkedés. E nagy férfiak szembe helyezkedni. Ilyen viszonyok közöl'., után a jövedelem is csekély.
mellett minden kalbolikas nevelő ma is a val- mig egyfelől a józanság a mai válságot -mozA réteknél mindig a felültrágyázást allás erkölcsi» nevelés egyik leghatékonyabb esz- gató kérdésekben mérsékletre int, másfelől be kalmaiznk, A trágyák kOzül jó az istállólrágys,
közének tartja a szentgyakorlatokat. Miről is kell lássak, hogy a kulturális tér az az ul, a mely féléretl állapotban ősszel az esős idők
van szó a szentgyakorlatokon? A keresztény melyen elérhetjük azt, hogy az ország nem beállta előtt szórandó ki a rétre, huldonkint
OrOk igazságokról. A lét nagy kérdéseire: magyar lakossága a magyarsággal azellemi és miutegy 8—10 szekérrel. A rémek a legjobb
— honnan vagyunk; miért vagyunk és hová gazdasági kózOsiégbe lépve, létre jójjOn a kö- trágyája a keverék trágya, melyet a különféle
megyünk ? — ^nyerünk (eleletet éa megízleljük zös állam kulturális és gazdasági célokért lel- hulladékokból állitbatnuk elő Trágyázhatunk
• i az a krisztusi élet, a szent kereszténység. kesedő s az egész országot átölelő politikai még trágyalével, valamint az eszlenázás nlján
Kalh. tanintézeteinkben és igy gimnáziumaink- magyarság.
is. Tekintve az islálló'rágyának a legtöbb
ban is a legrégibb időktől fogra voltak lelki
£ célt szolgálja a megindult védegyleti gazdaaágbani hiányát, a rétek trágyázásánál a
gyakorlatok a nagy böjti idő végén és az inté- iparpártoláa s e tekintetben akarjnk méltatni műtrágyák alkalmazása és állandó használata
zeti hittanárok vezették azokat.
az Emkének mükOdéeét. Azonkívül, hogy mi- nagyon helyén való lesz. A nitrogén-trágyák a
A mióta azonban az apostoli lelkű Maj- ként a legutolsó jelentésből látható az Emke réteknél esak nagyon ritkán jöhetnek alkalmaláth O. Károly gróf a püspOkünk (9-ik éve), e az ipari pályára készülő ifjueág kiképzését szá- zásba, mivel ezeket neu igen igényli a rét
tekintetben is változás állott be. Tudja jól a mos ifjú segélyezésével előmozdítja, az n. n. növényzete, annál nagyobb jelentőséggel birnsk
kegyelmes Főpásztor, hogy a hUUnárok a val- Emke ipar cikkekkel a hazai iparnak fejlesz- a loszforsav- éa a káli-trágyák. A foszforsavlásUui órákon és a vasárnapi exbortaciókon a tése körül is nagy azolgálatot tesz. Eddig az trágya nemcsak a termés mennyiségére, hauem
tanulókkal a keresztény igazságokból kOzlik alább felsorolt ipari cikkek azok, melyek ma- snnak minőségéi* ia kedvező befolyással van.
mindazt, amit legjobb tadásuk és bnzgóságnk gyar voltáról az Emke kezeakedik. Ha ezen A foszforsav nagyon kedvez a heref-lék elszaszerint kOzOlhetnek és igy a szent gyakorlaipari cikkek során végig tekintünk, ugy látjuk porodásának. A foazforsav-trágyák közül a
tokon csak ismétlik a mondottakat. Éppen
valamennyi a mindennapos házi cikkek kOzé tbomassalak nagyobb jelentőséggel bír, mint a
azért kéltséget nem kiméivé Idegen papokra
tartozik, melyekért a fogyaaztó közOnség mii snlerfoszfit, a melyből 200—300 kg. holdanelső aorbaa a lelki gyakorlatok mestereire, a
kint ősszel kiszórva alkalmazandó A foszforsavliókat ad ki.
Jézus társasági atyákra bízta azoknak vezetétrágyák, a káli-trágyák együttes alkalmazása
Igyekezzünk
az
Emke-cikkeket
meghonosét; és a Főpáaztornak e változtatásban is,
mellett érvényesülnek legjobban. A káli trágyák
mint annyi másban bölcs előrelátását a tények sítani üzleteinkben ; ilyen magyar vidéken, mini közül a kainit tiágyák bírnak a legn gyobb jelenigazolják. Mert ezzel nemcsak nagyban emelt* a miénk, az Emke ipari cikkeknek, már a ne
tőséggel, melyből holdankiut ősszel kiszórva
a szeulgyakorlatok jelentőségét, hanem — és vükkel ia reklámot kell a kereskedőknek cii300—600 kg. azlikaéges.
tálhassanak.
8
e
cikkel
minőségben
Is
kiállják
ezt taoat a nyolcsdik szentgyakorlat alkalmával
A boronálás és a trágyázáa - eltekintve
minden nagyítás nélkül, konstatálhatjuk — a versenyt; pl. az Emke-papir, olyan magyar
•fjeink vállá* erkölcsi gondolkozását és életét gyárból kerül ki, mely tekintélyes versenyző a a víz lecsapoláatól — a legfontosabb teendők
is bensőbbé, jobbá tette. Qimnázitmunkban ex külföldön is, s több mint évi 80 millió forgal- a réten, a melyeket a rét föltétlenül megkíván,
eaak sajnos, kevés az a gazda nálunk, a ki
évi haivéti szenlgyakorlatokat, márc. 96—29 __ mat rsínál.
Még egyet 1 Ha a külföldre ipari cikkekért egyiket is teljesítette volna. Eléggé oem ajánl•em Jésus társasági atyák vésették, azonbű
olyas papok, kik e téren oállán állíthatók a azánt milliókból minél többet benntarthatunk, ugy hatom azoknak véghezvitelét, tegyen csak kíJézaa társasági atyák mellé, A nagyobb osztá- az ország népének számbeli és gazdasági ereje sérletet bárki s győződjék meg annak hasznáról
növekedik ; a fokozott jólét egyik hatalmai ér- éa he'yesaégéröl, biztos vagyok benne, hogy
kötött ténybeli megállapításokat nem tehet
Elthes ur, Bem egyik sem másik fél javára.
Talán csak Agrikola árnak nem fog nagyobb
hitelt adni, mint nekünk.
Ismételten kijelentjük és pedig egész
nyomatékosan, hogy Gött sem egyszer, sem
máskor semmiféle egyezkedési kísérletre fel
nem hivta SteinheneL
Nagyon sajnáljak, hogy nem adott alkalmat npkllnk Henberg ennek bebizonyítására.
Elthes ur tárgyilagosan akar a kérdéshez szólni s lépten-nyomon megbotlik; mindig csak Stelnherzet látja maga előtt s ót
dicsén.
Ugy tesz, mint a ki behunyja a szemét
s kiabálja: nem látok, sötét van.
Pedig teljesen tőle függ, hogy lásson.
Önkéntelenül eszQnkbe jut az a közmondás : .a ki nem tud arabusul, oe be
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soha sem fogja tObbé elmulasztani, próbálja
meg, boronálja meg rétjének egyik felét, figyelje
meg a növények fejlődésének gyoraaeágát, azok
minő és mennyiségét t tegyen összehasonlításokat a megboronálatlan területtel, csakhamar
belátja a boronálás előnyeit és annak hasznát.
Vagy pedig trágyázta rendesen a ha még készpénzzel veszi ia a trágyái, ha rendesen jár el,
akkor is kifizeti magát, mert a trágyázáa fttján,
nyert terméslöbblet mindig behozza a trágyar
értéket, vagy vásároljon műtrágyákat, én megvagyok győződve, hogy a székelyföldi kirendeltség szívesen bocsát bármelyik gazdának rendelkezésére kísérleteséi végett műtrágyákat,
csak a ti adjon vállalkozó, csak az ilyen ritka,
mert a velejáró munkát sokalják, de a belőle
származó jövedelmet azt számításba egyáltalán
nem veszik, pedig ezáltal nemcsak állattenyésztésünk fenntartásához szükséges takarmány,
hanem egy nagyobb jövedelmi forrás is — te*
kiütve közlekedési eszközünket — biztosíttatik.
A mit eléggé bizonyítanak a 900-aa évek, a
mikor a gyenge gabonatermés következtében,
széna felealegünket, ngyszólva rómániai lörOkbuza s más gabonanemüekért cseréltük be. De
nemcsak igy néha-néha,.hanem állandó jövedelmet biztosíthatunk magunknak, ha rétjeinkre
több gondot fordítunk, okszerüebben kezeljük,
hisz ez képezi Csiknak egyik életfeltételéi a a
mint Darwin egyik értekezésében a vörösherére
vezeti vissza az angolok anyagi és szellemi
fejlettségét, ujy nálnnk a jó éa bő azénatermésekre lehetne visszavezetni, pláne a hol at
összterületnek 22°/0-át teszi a rét, mely «/.-ezâmmal szemben 14*/. szántó, 20»/0 legelő éa 39*/0
erdő van.
Ugyan jelenlegi viszonyok között rétekis
a gazdaságnak feltétlenül szüksége uiuo>, mivel
a réti széni a szántóföldön termelhető szálss
takarmánynyal tökéletesen pótolható, de nálunk
a bol a szántóföld oly kevé«, a gabonatermő
terülel-ket nem foghatjuk be takarmánytermesztésre, hozzá még a természeti viszonyok is a
természetes réteknek kedveznek, mert réteknek
csak a mélyebb fekvésű, patakok és folyók mentén elterülő áradásoknak alávetett vagy öntözésre
berendezhető, csapadék dus éghajlallal bíró területek alkalmasak, a mi nálunk teljesen megvan.
A természel bőven ontja adományait, csak nincs,
a ki okszerűen felhasználja azt, csak a panasz
hallszik, bogy nehéz a megélhetés, de mindenki
saját maga zárja el magától, a rideg közönyével, nemtörődömségével, páratlan lustaságával,
a tanuluivágyás hiányával a haladás útját. S
gasdasági bajainkkal ugy vagynnk, mint a beteg, a ki minden tagját fájlalja," de nem tudja,
bogy hol fáj jobban, fellármázza az egéaz világot fájdalmas kiállásaival nem tudja melyiket
volna célszerű leghamarább orvosolni. Orvosaink
pedig közvetleuül csak a betegséget kntatják,
az ilyenek manapság csak tudatlan kuruzslóknak ueveshelők, nem ugy mint azok a kik végig hal dva az okok láncolatain a legmélyebben fekvő ok eltávolitáaával igyekeznek megszüntetni a betegséget. Minden társadalmi baj, a
gazdálkodás helytelenségében birja végső okát,
melyet ha mindenki átlát, s törekszik annak
megszüntetésére, uincs az a társadalmi baj, betegség, a melyet legyőzni ne lehetne, csakis
egy kii jó akar.u kell hozzá.
Koiáoa Jóaaef.

FSlhlváN elöfUetéare.
Az április —juniuB havi | második
negyedre aj előfizetést nyitónk.
Egészévre
g koroua.
Félévre
4 korona.
Negyedévre
2 korona.
Külföldre
12 korona.
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel
felkérjük azokat, kik az előfizetési dijakkal hátrálékba vannak, hogy a liátrálékos Összegeket kiadóhivatalunkhoz (Szvoboda József könyvkereskedésébe) beküldeni szíveskedjenek, hogy a lap szétküldésében akadály ne történjék.
A .CSÍKI LAPOK"
•wrheaztóje éa kiadója.
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KÜLÖNFÉLÉK.
A kolozsvári plébános kinevezése
A katholikas körökben nagy érdeklődéssel
kisért koloisvári plébános-választás a kővetkező okmány-nyál nyeri belejezést:
Sz. 1060.
1906.
A kolozsvári nemes rőm. katb. egyházközség t.
Képviselőtestületének Istentíl áldást és kegyelmet I
A kolozsvári nagy felelősséggel járő plébánoai állomás betöltése céljából a t. képviselőtestület a választást folyó évi febmir 26-én
tartott közgyűlésében kellő lendben megejtette
a ennek eredményeképpen a törvényes hármas
kijelölés ntján s legtöbb szavazatot nyert három
( | f U > férflat aekem azabályazertleg bemutatta.
A hitközség bizalma három alkalmas és
méltó egyénre esett, kik közül választsnom
nem csekély nehézségembe került. Isten előtt
megfontolva a kérdési éa csakis saját lelkiismeretem szavára hallgatva kolozsvári plébánossá kineveztem dr. Hirschler Józsefet, ki felsőbb tanulmányait hét éven át a pápai Gergely
egyetemen Rómában végezte s kinek jelen lelki
tehetségei, alapos bölcseleti és hiltani tudománya,
többféle nyelvismerete, az egyházi szónoklat és
hitoktatás terén szerzett gyakorlata, a testi és
lelki betegek gondozásában tanúsított kitartása
és tapintata, a kórházi apácák lelki gondozáaában, valamint a Báthory-féle egyetemi flaevelőintézetnek az auyagiakbau és szellemiekben
egyaránt teljesített eredményes szolgálatai, szívós munkaereje és komoly egybázias gondolkozása — azt a meggyőződést keltették bennem,
bogy ezen nehéz felelősséggel járó plébánosi
állás betöltésével öt bizUm meg, ki a hitközség
javára a legtöbb munkát fejtheti ki.
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feladatát. Barátai szeretete kisérte Kolozsvárra,
hova rokonai körébe ment a honnan nemsokára
ügyvédi vizsgára jelentkezik. Sok sikert és szerencsét kivánuuk pályáján.
— Pelllon E r v i n . Fejér Manó sepazlazcnígyörgyi esperes mellé beoastott Pelllon fir
vin biloktstó lkában a papi szanatóriumban meghalt. A listai, alig 22 éves, nagyképzettaégü és
sient életű pap halála az egyházat súlyos vesztőséggel érinti.
— Halalonás. Simon Andrúsné sz. Darvas Károliua élete 55-ik, boldog házassága
32-ik évében, f. bó 30-án il. e. 9 órakor meghalt. Az elhunytat gyászolják : férje : Simon
András ny. máv. főkalauz. gyermekei: Dr Simon Antal kir. ulbirö. Simon András miiv.
tiszt. Simon Juliska és nagyszámú rokonsága.

Csekefalva községek választó polgárai f. hó 25 én
a Cseb udvarban népgyűlést tartottak. Dr Ady
Endre, Cseb Vilmos és Dr Albert Gábor hozzászólása és indítványa folytán megalakult az
Alcsiki függetlenségi párt. A népgyűlés Kus>uth
Ferencet és gróf Apponyi Albertet táviratilag
üdvözölte.
— Csíkszereda—zaögödi Oltáregylet
1906. évi április bó 91-én a Vigadó nagytermében programmos estélyt rendez, melyre az
egylet nagy előkészületeket telt, bogy minél
fényesebben sikerüljön. Az estélyen szilire kerül : A dolovai náliob leánya. Színmű öt rövid
Mv»n.W>an. Irta : Herczeg Ferenc. 8«erep!ök :
Jót) Sándor Uilalvy I«lváu. — Vilma, leánya
Szallimuy Olg.i. Ő/.v. Domaháxyné Élibes Judit. Szentirmay bonvéd százados Jakah J tnos
Szentirmayné Jakab Irén. Tarján főhadnagy
— Felhívás a csíkszeredai Ifjúsághoz 1Zsögön Zoliin Lóránt hadnagy Vitéz Árpád,
Szopoa Gáspár kir. törv. joggyakornok n csík- Bililzky Marót lig. hadapród Dóczy Kxlmán.
szeredai labdarugó társaság megbízásából a Merlin bíró Veszprémi D. Jób űgyvéd|e Sánta
következő felhívást teszi közzé : a .csíkszeredai D-nes, Merlin ügyvédje Karda Gerő. Jób orlabdarugó társaság az idén is működését vosa Balázs István. Jób inasa Élthes Károly.
folytatni óhajtván, már a közelebbi napokban Szklabonyai Vass Jenő. Jóbék szobalánya Jaa mennyire a tavaszi idó szeszélye megengedi, kab Mici. Pál forsz Vadászok Kovács Árpád.
n próba gyakorlatokat megkezdi. Minthogy Lakatos Izia. Helyárak : Oldal- és ko-szék 2
azonban & társaság tavalyi működése a tagok K 40 ri 11. (I, 9. 3, 4.), a többi 2 K. Állóhely
részvétlensége miatt gyengének mondható, ez I K 20 III. Gyermekjegy 60 til. Karzati ülő
idéni működését azon biztos reményben kez- hely 80 fill. Karzati állóhely 60 fii. — J-gyek
dené meg, hogy a kibocsátott ivet aláíró ta- előre válthatók Szvuboda József könyvkereskegok, mintegy becsületbeli kötelességüknek fog désében. Felültizeléseket köszönettel fogad és
ják tartani — kivéve ba igen fontos okok birlapílag nyugtáz az egylet. Kezdete este 8
akadályozzák — hogy a játékokra mindig és órakor.
pontos időben megfognak jelenni. Ezt annál is
— A gyülekezési j o g o t megszorító
inkább megtehetik, mert ezen nemes szórakozás amellett, hogy az egyesek részérói semmi miniszteri
r e n d e l e t vissza
vonása.
anyagi áldozatot nem kíván, különösen az KrialoITy József belügyminiszter ma rendeletileg
irodában görnyedőknek, de másoknak is testét vissza vonla a gyülekezés korlátozása dolgában
jótékonyan edzi és a vérkeringést nagyban elő- kibocsátott eddigi reudeletét éa erről a törvénysegíti és bárki is a helyett, hogy a Bétálásra hatóságokat és királyi valamint kormáuybiztoso
szánt idejét a város poros levegőjében az utca kst értesítette. Ezen elhatározására indokul szolaszfaltjánuk koptatásával töltené, kívül a vá- gál ama körülmény, hogy az orazág lakossága
roson társaság koréban sokkal jobban és fér nyugodt és oincs szükség kivételes rendfihoz illó módon eltöltheti. Hogy pétiig mind- szabályokra.
ezek megvalósulhassanak ezúttal is felkérem a
— Miért boldog A u s z t r i a ? Az igazi
társaság eddigi tagjait, valamint újonnan belépni magyar lélek htilledezik, mikor olvaaaa a Btatisz
szándékozo urakat, hogy a kibocsátott ivet tika alapján azokat a rengeteg öaezegeket,
aláírni szizeskedjenek."
melyeket Ausztria gyárai a magyar honból mint

— I p a r i akció a székelyfőidőn. Szé
Semmit sem akarok ezzel a másik két je
lesebb körű akcióba fogott a kereskedelemügyi
lölt érdeméből levonni. Készséggel elismerem,
kormány a végből, bogy a székelyföld elhanyahogy mindketten kiváló tulajdonságokkal ékesgolt iptrát és házi-iparát fölleuditve, ezzel
kednek és hogy az egyházközség csak maga
nemcsak a nép megélhetési forrásai gyarapillas• a g á t tisztelte meg, midőn őket bizalmával kisanak, de eddig kihasználatlanul beverő termétüntette.
szeti kincseink is kíllő értékesítést nyerjenek.
Pál István c. apátkanonok, az erdélyi r. A kereskedelemügyi kormánynak már is kész
kath. státus előadója koránál, egyéni kedvei tervei vannsk a tendőkel illetőleg s ezet — a
tulajdonságainál, eddigi szorgalmas és sikeres jövő programmjaként, — Írásba foglalva, most
munkásságánál fogva megérdemelte az egyház- leküldötle a maros-vásárhelyi kereskedelmi és
községnek iránta oly megható módon megnyil- iparkamarához, valamint a helyi székely tárvánult bizalmát: de nekem tekintetbe kellett sasághoz is, azon utasítással, miként tételrólvennem azt, bogy helyét mostanában nehéz lett tételre behatóan tanulmányozza azt, javaslataivolna betöltenem és hogy munkásságának java- kat lehető sürgősen terjesszék föl. E programra
rését az egyház érdekébea ugyan, de más irány- szerint sok igen fontos és lényeges kérdés vár
ban fejtvén ki, a lelkipásztori teendőkben gya- kOzeli megoldásra.
korlata nem lehetett. A lelkipásztorkodás a
— M a g y a r V é d ö e g y l e t ügye Csíkmai nehéz viazonyok között ugyancsak terhea
s z e r e d á b a n . A Védegylet fló'íja előkészítő
és sokoldalú tevékenységet kíván, melynek időbizottságinál» értekezlete volt március 31-én.
sebb és ezen a téren a gyakorlatból kijött
A bizottságban részvételre felkértek majdnem
ember a kívánt sikerrel alig volna képes megteljes s/ámban jelen voltak. Megjelentek : CsedS
felelni.
István, Balázs Dénes, Dr. Daradics Félix, id,
Dr. Kánonyi Alajos elismerésre méltó Dávid Ignác, ITejér Sándor, dr. Filep Sándor
buzgósággal teljesítette hónapokon át a plébá Márton Gábor, Merza Rezsó, Dr. Nagy József,
ÜOSÍ teendőket a ezzel méltán érdemelte ki < Dr. Györgypál Domokos, Hsjnód Ignác. Dr.
hivek rokonszenvét és bizalmát.
Győrgypál Domokos indítványára a bizottság
Tamásy József ós társainak a plébános elnökévé Fejér Sándor, jegyzőjévé Dr. Nagy
választás megsemmisítése iránt folyó március József közfelkiáltással megválasztattak. Majd el3-ról benyújtott előterjesztését figyelembe nem határozta a bizottság, hogy gyűjtő-iveket bocsát
vehetem, mivel az előterjesztés egyetlen érvény ki tagok nyerése végett, felhívást szerkeszt a
telenitő okot, vagy körülményt sem tartalmaz. közönséghez. A legközelebbi összejövetelének
Ennélfogva felkérem a t. Képviselőlesifl feladatát pedig az alapszabályok megalkotása s
letet é» nemes hitközséget, hdgy dr. Hirschler az alakuló közgyűlés előkészítése lesr.
József újonnan kinevezett törvényes lelkipász— A Magyar I p a r V é d ő e g y e s ü l e t
torát szeretettel, bizalommal és illő tisztelettel k é z d i v á a á r h e l y l fiókja mait vasárnap d. u.
fogadja, sőt a hívek legfőbb javának munkálá- 3 órakor alakult meg véglegesen. A« alakuló
aára irányuló törekvéseiben egyértelmüleg és ülést Fejér Károly uy. kir. táblai oíró vezette,
lelkeaea támogaaaa.
lneze István előadó ismertette az alapszabályKülönben a nemes egyházközségre szívből tervezetet, majd az egyesület céljait a azzal
kérem Isten szent kegyelmét és szeretettel megejtették a tisztiksr megválasztásit. Megadom lőpásztorí áldásomat I
választatlak : lntze István mérnők elnökké,
Gyulafehérvárt, 1906. március 19-én.
Fejér Károly ny. táblai bíró és Dr Török
f Gusztáv Károly s. k.,
Andorné alelnökökké; Gáspár István tanár
erdélyi pQspök.
ügyvezető igazgatóvá, Cirmai Zoltán lelkész és
Dr Diénes Jenő ügyvédjelölt titkárokká; Dávid
— Kinevezés. A budapesti tábla elnöke Antal pénztárossá; Fejér Antal, Dávid Tóni,
Dr Pál Gábor ügyvédjelöltet, társadalmunk Hsmar Zoltán számvizsgálókká; választottak
agilis fiatal tagját a székesfehérvári kir. tör- ezeken kivül a választmányba 24 tagot és pevényszékhez dijaa joggyakornokká nevezte ki. dig 6 nőt, 18 férfit, a kik a tisztikarral együtt
képezik az uj egyesület vezetőit. A közgyűlésen
Szerencaét az uj pályán 1
— A „Cuüd L a p o k " f ő m u n k a t á r s á - a nöegyesűlet választmánya is képviselve volt
n a k t á v o z á s a Dr. Imeca János a „Csíki 10 taggal, özv. Nagy Mózesné elnök vezetése
Lapok' főszerkesztőjének irodavezetője, meg- alatt s a kiket a közgyűlési terembe beléptük
válván az állásától, lapunktól i», melynek két alkalmával zajosan megéljenztek. Siker kisérje
és fél éven át volt kiváló főmunkatársa és az uj egyesület működését I
— P á r t a l a k u l a s alosikon. Az alcoiki
azerkesztője, — bncsut vett. B hosszú időn át
•agy ^tapintattal a ujaágirói kedvvel teljesítette függetlenségi-párt megalakulása. Szent már ion,

vérszopók kivisznek. Igazán piruluuuk kell, hogy
annak a kiállhatatlan fajnak folyton zaebét da
gasztjuk, mely a OBgy pénzérték ellenében csak
gyűlölséggel flzet. Meg kell Ausztriát gazdasági
téren tiirui a magyar ipar pártolásával. l»04-ik
évben 18 millió koronát vittek ki rongy kész
ruha árukért. Kész cipókért 14 millió koronát
a a mi drága nócskéiuk 4 millió korona alá rej
tették el hajfürijeiket. Hát egyébb pipere cikkekért mi voit a kivilel ? Egyesüljünk tömörüljünk.
Le az ausztriai árukkal, karuljuk fel a hazai
ipart 1

14. ttáb.
KÖZGAZDASÁG
A Trlestl Általános Biztosító Tárnatá*.
F. évi március hé i7-én tartott 74-lk közgyQ
lésén terjesztettek be az 1905. évi mérlegek.
Az clőttQuk fekvő jelentésből látják, hogy aa
1906. december 31-én érvényben volt életbiztosítási
tőkeösszegek 771.879,007 korona és 54 fillért. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 18.789,255 korona S7
fillérrel 200.07«,682 korona t8 fillérre emelkedett.
A tűzbiztosítás! ágban, beleértve a betörés-lopás ellent éa tükörQveg-biztosi tást a díjbevétel
14,429.413,117 korona biztosítási Összeg után 28.671,911
korona 75 fillér volt, miből &903,497 korona SS fii!.,
viszontbiztosításra fordíttatott, ugy, hogy a tiszta
díjbevétel 14.763,414 korona 17 fillérre rúgott, mely
összegből 10.464,043 korona 40 fillér mtnt díjtartalék
minduu tehertől ineuten jövő évre vitetett át. A jövő
években esedékessé ,váló dijkötelezvéoyek összege
94.867,002 korona 96 fillér.
A száUitmáuybiztosi ágban a díjbevétel kitelt
8.833,002 korona 89fillért, mely a viszontbiztosítások
levonása után 1.552,200 korona 37 fillérre rúgott.
Károkért a társaság 1905-ben 30.286,711 korona
02 fillért lolyéaított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítása
óta károk fejében 827.976,237 korona éa 40 fillérnyi
igen tokintélyes összeget fizetett kl.
A nyereség tartalékok közül, melyek összesen
16.999,096 korona 73 fillérre ragnak, kalönösen klemelendök : az alapszabály szerinti uyereségtartalék,
inely 5.260,001) koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyam ingadozására ilakitott tartalék, mely a 8.729.624
korona 17 fillér kUlön tartalékkal együtt 19.206.87S
korona 73 fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő
a 160.000 koronára rugó kétes követelések tartaléka
és a 911,110 korona 50 fillérnyi Ingatlan tartalék.
Ezeken kívül fennáll még egy 1.471,110 korona 60
fillért kitevő tartalék, melynek az a rendeltetése,
hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleg csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek
első rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei
átutalások folytán 247.497,914 korona 41 fillérről
270 052.078 korona U4fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 43.248^94
korona 47 fillér.
2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcBönök
21.221, 7li5 korona 52 fillér.
3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 1.854,419 korona.
4. Értékpapírok 185.8000,908 korona 34 fillér.
5. Tárca váltók 707,151 korona 55 fillér.
6. A részvényesek biztosított adóalevelel
7 860.000 korona.
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követelések, készpénz és az intézet követelései, a hitelezők
követeléseinek levonásával 10.350,241 korona 76 fill.
Összesen 270.052 078 korona 64 fillér.
Ezen értékekből 58-5 millió korona magyar
értékekre esik.

— H a m i s t u l i p á n o k . A Tulipán-kert
név alatt jól ismert hazsflas mozgalom jelvénye
a tnlipán, melyből százezrek kellek el sz országbsn. Az osztrák ipar azonban e téren is
NYILTTER.*)
versenyre kel s több osz'iák eredetű lulipán
forog közkézen. Tekintve a mozgalom intenció- Még egyszer i s utoljára a hírhedt faflgyattask,
ját a közönség indomMra linz/nk, hogy várohelyesebbea a hírhedt faüiynékrM.
sunkban Merza Bez.-ö ur magyar gyártmányú
Előre
ia kérem az olvasó közönaég sslvea
tnlipánokai rendel s igy ajánlatosabb lesz eze
ket bevárni, mintsem az tt/.leli viszonyokkal eluézéséí, liogv ea aton már máaodssor hívom
ismeretlenül esetleges budapesti vagy máshon- fel tlgyelmit s vessem Igénybe türelmét.
A .Csíki Lapok* megelőző két számában
nan eredő ajánlatok ulán indulni.
„Vármegyei erdőeladás* cimea két oikket adtam
— I p a r t e s t ü l e t i közgyűlés. Folyó bó közre. Tollamat mindkét esetben a köaérdek, a
17-én log|a a helybeli ipartestület évi rendes vármegye közönségének érdeke irányította.
Mint vármegyei embernek és e lap egyik
közgyűlését a városház nagytermében megtarmunkatáraáuak jogom éa kötelességem volt egytaui. Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.
aránt egy olyan vitális anyagi kérdésnél, mint
— Értesítés. A vármegyei Gazdasági
minő a jelenleg szőnyegen levő veresvisl eregyesülethez » tagok részére kedvezményes adőség
eladása, felssélalui s rámutatni azon egyeároD kiosztandó legelsörendii lóhere, lucerna és
takarmányrépa vetőmagvak megérkeztek s dül helyes útra, melyet követni paranoaolólag ir
míg a készlet tart, a délelőtti órákban az elő vármegyénk érdeke.
Multamat, jelenemet mindenki ismeri; képegyesületi irodában (vármegyeház) a jelentkezőknek készpénzfizetés mellett kiadatnak. Egy- zettségem éa társadalmi posilium pedig — agy
egy tag kedvezményes áron minden magból hiszem — elég garanţia arra, hogy a vármegyei
csuk 10 literig vehet át. Az ezen fellili meny- < leibe némileg befolyhassak.
A tlsztáu közérdekből tett eljárásomért
nyiség csak a rendes árban, 20°/0-al drágábban
adatik. A fenuebb irt takarmánymagvakon Herzberg Károly, as a szennyes multu és ssenyiiyes
lelkű
ember nekem root, ssemélyemet s
kívül kiosztatik nagyobb mennyiségű orosz
lenvetónug literenként 30 fillérért tetszés sze- egyéni lisztesaégemet igyekezik pellengérre állírinti mennyiségben. Távolabb lakó egyesületi tani. —
Es a Herzberg Károly a megtesteaűH
tagoknak az összeg előleges beküldése, vagy
utánvétel mellett a magvak postán is meg- gasaág, minden emberi bűnnek és roaesnak mekllldetnek. Közvetlen átvevők az elvitelhez leg ágya.
9zUkséges zsákokat küldjék, vagy hozzák maNem Is foglalkoznám személyével s egész
gukkal. Csikszereea, 1907. március 30-án.
nyilatkozatára nem reflektálnák, ba egy sajnálatos körülményt nem akarnék a nagyközönség
Az egyesület titkári hivatala. figyelmébe ajánlani.
- A gazdák é r d e k é b e n hasznos.
A sajtószabadság nem arra való, hogy kiuiijást tervez M a n t b n e r Ö d ö n cs. kir. fogástalan, tisztességes mnltn egyének letörésére
udvari magkereskedő cég Bndapesten. Ugyanis holmi szédelgő, jellemtelen, kétea ezistentiáknak
a gazdák ezidrig teljes megnyugvással szerez- utat éa módot nyujtannk, hanem hogy az eszméik
ték be gazdasági magszükségleteiket oly üzle és gondolatok kölcsönös kicserélésével ss Igazság
lekben, ahol Manthner-léle konyhakerti és vi< érvényesülését elősegítsük.
rágmagvakat árusítanak, abban a hiszemben,
Annál sajnálatosabb, hogy a .Székelység",
hogy olt a gazdasági magvak is a Manthner- melynek pedig ép' ugy feladata és kötelessége a
cégtől valók. Sajnos ez nincs mindenütt igy, fenutiek szem előtt tartása, holmi revolver lövöl aminek következtében bizony sok oly gazda -dözésekuek szolgálatába szegődik s a közvélesági msgot vétetnek meg a gazdikkal, amelyek mény megmételyeaéaét ezáltal elősegíteni Igyaksohasem kerüllek ki Mauthner raktáraiból. asik. — .
Amint értesülünk a gazdák érdekének megvéNem az eszmék nemea haroát szolgálja a
désére és a cég jó hírnevének érdekében is, a .Székelység" ilyen s ehhes hasonló ténykedéMauthner cég a közönséggel rövidesen ismer seivel, hanem a kösélet megrontására ad* lábat
telni fogja mindazon vidéki kereskedők és szö- olyan egyéneknek, kiknek ma már aa emberi
vetkezetek uévsorát, a melyeknél a cég gazda- társadalomban helyök nínoa, onnan kidobni valók.
sági magvai kaphatók. Addig isaján'alos a vá
sárlásnál a beszerzési forrás felől meggyőződést
•) £ rovatok alatt közlöttekért felelősséget nem
szerezni.
vállal
aSzerkeBstő,
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Aiok as arak, kiknek aere alatt (fi• éa földmivelésflgyi miniszter urnák 9398—
feleié* sserkesitó) a .Ssákelyaég" nj életre kelt, 1905. saámu rendeletével megadott engeszemélye* Ismeréseim; állisomnil fogva gyakran dély alapján felmérés szerint mintegy
A „Csíki Lapok* folyó évi 11. és
kellett érinlkeanSnk a Ulán fogank is még érintkezni; társadalmilag is tébbssdr volt alkalmam" 3227 m« gömbölyll lucfenyő haszoniát és 12-ik számában a csikmindszenti kántori
379 ni* lucfenyő kérget tartalmazó kész- lakásra vonatkozó árlejtés megujittatik
velők lalálkoanl.
Mondják meg hál, as nz undorító, isetlen, letét 13480 (tizenháromezernégyszáznyolc- oly föltétellel, hogy a zárt írásbeli ajánnem uri ember szájába való kirohanás, melylyel van) korona kikiáltási ár mellett Káazon- latok 1906. évi április 11-ig alulirtengem as a szennyes enber támadni kiránt, — ujfalu községházánál 1B06. év április hoz beküldendők.
bármi csekély réasben ia indokolt?
hó 23-án d. e. 10 órától kezdődőCsikmindszenten, 1906. márc. 30-án.
Ha Önök ia agy vélekednek, mit nem hi- leg megtartandó nyilvánot árverésen szószek, mert uri ember ilyenre nem képea, —
K á d á r József,
akkor fogom tadoi kötelességemet; ha nem és és Írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet
egybáztsnácsi elnök.
aiaea semminemű réssSk benne, ugy sajnálato- igérónek el fogja adni.
A kikiáltási ár 10°/. bánatpénzképen
mat kell klfejeanem aion, hogy a sajtószabadság köpenye alatt Ilyen dolgok megtörténhetnek az árverezést vezető bizottsághoz leteendő.
Különben tisstásni valóm semmi sinoi.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott ÍrásIsmer a vármegye, ismeri multamat és je- beli zárt ajánlatuk szintén 10°/0 bánatlenemet a sít kissem, egy szennyes Hersbergtél pénzzel vagy megfelelő óvadékképes érjövé még aaennyesebb támadások visasapatian- tékpapírral látandók el éa abban kijelen1, 2 colos és fednivaló deszka
nak nyom nélkül. As ligynek máa uton való ol
hogy ajánlattevő az árverési
iutéaéeél vele éppen esért feleslegesnek jelen- tendő,
és
szerződési
feltételeket
ismeri
és
azoktem ki.
elSLCLÓA aserkessté urskbos intéseit felhívásom- nak magát aláveti.
Hol ? megmondja a kiadóhivatal.
nak indité oka pedig ai, bogy a aierkesstéségUtóajánlatok nem fogadtatnak el.
oek — a levegőben röpködé hangok aierloi — Valamint az erdő fatömege becsértéken
része volna • kirohanásban.
alul eladatni nem fog.
Én est teljesen kizártnak tartom, de meri
Az árverési feltételek és a becslésre
itt oit reheagetik, köteleaségem volt megteooi.
vonatkozó közelebbi adatok az elöljáró- z. 18-1906. v. árv.
Férfiasságok éa lovagiaaaáguk elég garanságnál megtekinthetők.
cia nekem arra, hogy ésainte feleletet kapok.
Kászonujfalu, 1906. március 30-án.
Végül még egy pár megjegyesni valóm van.
Csoboth József,
Én nem bujkáltam a legyen meggyőződve Sxaniialá Kálmán,
Alólirott városi árvaszék közhirré
bárki, bogy a mit leaiek. aiért helyt is állok.
körjegyző.
1-2
közs. bíró.
teszi, hogy néhai Szultán Lázár hagyaOtt volt felelés szerkesztőm, felvilágosítástékát képező és a csíkszeredai 212. sz.
sal ssolgált volna • ssolgálni fog mindenkinek
tlkjkvben A+102a)és 102 b) hrsz. alatt
készséggel.
előforduló beltelek (a kőhid mellett) 16,000
Különben ilyent csak egy hülye, ostoba Szám 443—1906. k. i.
ember moudbat.
kor. kikiáltási ár mellett 1006. április
Nekem társaságra, sugalmasókra szükségéül
hó 0-én d. e. 0 órakor az árvaszék
nines, tetiem a tesiek mindent függetlenül, leghivatalos helyiségében megtartandó nyiljobb meggyéiődésem szerint és pedig mindig
Csíkszereda r. t. városnál üresedés- vános árverésen szó- és zárt Írásbeli ajánéa egyedül a kös érdekében.
latuk mellett a legtöbbet ígérőnek el fog
Ssándékem tisstaaága felél senkinek sincs ben levő s jelenleg helyettesítés utján beoka kételkedni a a mit teltem, sít hissem, min- töltött rendőrkapítányi állásnak végleges adatni.
betöltésére alispán urnák folyó év március
Az erre vonatkozó árverési feltételek
denki helyesli.
Most pedig vegyék tudomásul as érdekel- hó 28-án 2175—1906. szám alatt kell a városi árvaszék hivatalos helyiségében
tek, hogy megkeidett seprési munkálataimban rendelete folytán pályázatot hirdetek s a hivatalos órák alatt megtekinthetők,
senki sem fog korlátolni, ast kettőiött erővel a felhivom mindazokat, kik ezen állást elKelt Csíkszeredán, 1906. április 2-án.
ha less, társaságban, ha nem egyedül, de nyerni óhajtják, hogy szabályszerint felA városi árvaszék.
erélylyel fjgom végesni a jövőben is, mert a
szerelt pályázati kérésüket nagyságos Árpa Lajos s. k.,
szemetet gyűlni hagyni tovább nem lehet.
J a k a b Ferenoz s. k.
Becze Antal vármegyei alispán úrhoz
élnék.
Márton Gábor.
előadó.

Árlejtési hirdetmény.

Nagyobb mennyiségű épületfa

Ál 'verési hirdetmény.

Pályázati hirdetmény.

címezve, Csíkszereda r. t. város tanácsá-

Válasz a nyiltlevélre.
A .Csikl Lapok* f. évi 12. asámában
Nagyi. Kiss Erné ur, mint a székely kirendeltség bistosának oimesve egy nyilt levél jeleni
meg, melyben aláiró ur feljajdul egy a községem
Kássonojfaluban felállítandó fogyasztási szövetkezet létesítése ellen.
Eien Sgyhös alig volna hoszá asólásom,
ha véletlenül Ujfalual uram reám nem förmedne
s agy nem állítaná ssemélyemet a nagy köiönség elé, mint as ilyen ügyekben teljesen járatlant éa tapasitalatlant, a egyeneaen engem nem
okosna a asövetkeset felállításáért.
Hát hiszen igasa lehet Ujfaluai uramnak,
hogy én nem ének a ffisser, bora, paprika, stb.
kiméréséhei (de ha ráadnám magam, valahogy
mégis megtanulnám,) de asért engedje meg ast
is, hogy legalább értsek abhos, hogy nem a községi lakosság van értem, hanem én vagyok a
lakósokéri, a ha aioknak érdekükről van szó,
ast én köteleaaégaierflen támogatni ssoklam.
Hogy van-e verseny, ast jobban tudják ások,
kik nem mindig a községben asersik be a szükségleteiket.
Egyebekben tőle utasításokat nem várok, a
ast el sem fogadok.
Káaaounjfalu, 1906. március 26.
Bnnlziló Kálmán.

hoz 1006. április hó 29-éig annál

ia inkább adják be, mert a későbbeu
beérkező pályázati kérések figyelembe
vétetni nem fognak,
A rendőrkapitány évi javadalmazása
1800 kor. törzsfizetés és 300 kor. lakbérből áll.
Csíkszereda, 1906. március 29-én.
A polgármester b.
Árpa Lajos,
1-2

főjegyző.

Árverési hirdetmény.
Csiktaploca község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a „Tarhavas" és
,Felsőszlatina" havasokat 3, esetleg 6,
az „Alsószlatina* havast 1, esetleg 3 évre

f. évi április hó 10-én d. e- 0 órak o r a község házánál megtartandó szóbeli árverés utján bérbeadja.
A .Tarhavas" kikiáltási ára 1000
kor., a „Felsőszlatiná'-é 640 korona, az
„Alsóazlatíná'-é 1031 kor

. 2199-906. ai.

Pályázati hirdetmény.
Csik vármegye központi közigazgatásánál nyugdíjazás folytán Üresedésbe
jött kiadói állásra, ntelylyel évi 2000
korona kezdő rendes fizetés, 420 korona
lakpénz és az előléptetéssel esetleg Üresedésbe jövő egy iruoki állásra, melylyel
1400 korona kezdő évi fizetés és 360
korona lakpénz, — továbbá egy hivatalszolgai állásra, melylyel 600 kor, kezdő
évi fizetés, 180 kor. lakpénz' és 60 kor.
ruhaátalány van összekötve, ezennel pályázatot hirdetek s felhivom mindazokat,
kik ezen állások valamelyikét elnyerni
óhajtják, hogy felszerelt pályázati kéréseiket hozzám folyó évi április hó
25-éig nyújtsák be.
A két első álláshoz megkívántatik
gimnáziumi, reáli, tanodai, vagy polgári
iskolai négy osztálynak végzése, vagy
annak igazolása, hogy ezekkel egyenrangú intézetekben nyert képesítést.

A bánatpénz, a kikiáltási ára 10°/o-a.

Az árverési feltételek a községi elöljáróságnál bármikor megtekinthetők.
Csiktaploca, 1906. március hó 31-én.
Tudomásomra jutott azon megtörtént tény,
bogy oly indlvidiumok utazzák be a vidéket,
KOxséyi elöljáróság.
kik magukat fényképészeknek adják ki és
nevemben oly munkákat vállalnak és előlegeztetek meg, melyeket el se készítenek, tehát
Árlejtési hirdetmény.
a közönséget egyszerűen megcsalják. Tisztelettel kérem különösen a vidék nagyrabecsült
közönségét, hogy mindazokat, kik nevemben
A kászonjakabfalvi templom födél,
házalnak és a közönség bizalmával visszaélnek, födélszék és toronyfödél újraépítése egymint közönséges csalót a hatóságnak adják házhatóságilag elrendeltetvén, arra ezenát, mert en Bemmiféle Ügynököt vagy megbízottat nem tartok és az ilyen Ügyben történt nel áriejtéa hirdettetik.
Ariejteni szándékozók kötelesek a
reklamációkat válasz nélkUI hagyom.
költségvetésileg megállapított 4904 kor.
Kiváló tisztelettel
20 fillér munkálati összeg 10°/.-át kész
Bíró Jóuef, fényképész, pénzben vagy óvadékképes papírokban
az árverés napján, mely a kászonjakabCsíkszereda.
falvi plébánia helyiségben 1006. ápril
10-én d. e. 10 órára tUzetik ki, az
építtető bizottság kezébe letenni.
Feltételek, tervrajz, éa költségvetés
A kászonujfalvi közbirtokosság nevé- alulirottuál megtekinthetők.
ben alulírottak közhírré teázik, hogy a
Csikszentkirály, 1906. ápril 1-én.
nevezett birtokosság a tulajdonát képező
Hossxu Ferenci,
,Boérpatak* nevű erdőréazben m. kir.
8

Előnyben részesülnek, kik szabályszerű szép irást igazolnak.
Határidő után beérkező pályázati
kérések figyelembe nem vétetnek.
Csíkszeredában, 1906. márcins 25.

Beoze Antal,
2—3

alispán.

9z. 3437/1906. tlkvi.

Hirdetmény.
Csikvacsárcai illetőleg, most már Tacsáresi
kézség 730 számú telekjegyzőkőnyve birtokszabályozás következtében átalakíttatott s ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanukra sz ingatlanokra nézve, a melyekre az 188« évi
XXIX. t. cikk az 1889. évi XXXVIII, t.cikk
is az 1891. évi XVI. l.-eikk s tényleges birtokos tulajdonjogainak bejegyzését rendeli se
1892. évi XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.
Ezen körülmény szón felhívással tétetik
közzé :
1. bogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX.
l.-c kk 16. és 17. SS ai nlapján — ide értve e
§§-uknak 1889 XXXVIII t. cikk 5. és 6. §§ aiUau és az 1891. XVI. l.-cikk 15. §. a pontjában foglalt — valamint az 1889. XXXVIII,
t.-c. 7. §-a és az 1891. évi XVI. t.-c. 15. §.
b pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy
az 1886. XXIX t. cikk 23. § a alapján eszközölt törlések érvénytelenségek kimotathstják
e végből törlési keresetüket (6) hat hónap alatt
vagyis 1906. évi április bA 1-től 1906. évi október hó l-ig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mivel ezen megnem bosxzabbitandó záros határidő eltelte ntán indított törlési kereset annak a harmadik személynek, a
ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzetl, hátrányára nem szolgálhat, hogy mindazok kik az
1686. évi XXIX. t. cikk 16. és 18. §§ «inak
esetében — ideértve ez atóbbi § nak az 1889.
t.-cikk 6. és 6. §§ aiban foglalt kiegészítéseit
is —s tényleges birtokos tnlajdonjogáuak bejegyzése ellenében ellentmondással kívánnak élni
írásbeli ellenlmondássikat (6) bst hónap alatt,
vagyis 1906. évi április hó 1-től 1906. évi október bó l-ig bezárólag s telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg uem hosszabbítható záros határidő eltelte ntán ellentmondásaik többé figyelembe vétetni nem fognak ;
3. bogy mindazok ,kik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések áltsl, nem
különben azok, kik az 1. és 3. pontban körülírt eseteken kívül az 192. XXIX. t.-cik szerinti eljárás és az annak folyamán történt beegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik ideértve azokat is, kik a tulajdonjog arányának az 1899.
XXXVIII, t.-c. 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben felszólamlásokat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz (6) hat hónap alatt, vagyis
1906 évi április hó 1-től 1906. évi október hó
l-ig bezárólag nyújtsák be, minthogy az ezen
meg nem hosszabbítható záros batáridő elmulta
ntán az átalakításkor közbejött téves bevezetésekből származó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában többé
nem érvényesíthetik, az ott említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és
csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.
Végül figyelmeztetnek mindazon felek, kik
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, bogy a mennyiben azokbns egyszersmiut
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak sz eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
A ki tszék, mint tlkvi hatóság.
Csíkszeredán, 1906. márcins 20-án.
László Géza,
kir. tsséki bíró.

korjegyző.

Faeladási hirdetmény.
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ker. főesperes.

Vsa sznreoosém a t. o. kösönséget értesíteni, bogy más oldalú elfoglaltságom miatt a

városi vendéglőm
fürdő-vendéglőm

(nemxeti vendéglő)
veietését Kirscher

úgymint a

csíkszeredai

József tekei vendéglősnek, miot

megbiaottamnak átadlaoi, aki eaotáu állandóan friss 'és jó konyhát

fog tártául

helybeli (havi étkesóknek), valamint idegenek ssámára is. Továbbá jó

ugy a

kisküküllőmentl

fehér bort és kőbányai részvény-sört fog kiszolgáltatni.
Cukrászatomat
süteményeket

is tovább vesetem, hol egy ssakbeli munkaeró állandóaa fHas

cukrász-

késsit, melyek mindebnsp kaphatók és alkalmi ünnepekre is megrendelhetők.

A nyáron át AI tboniaok i v&otórájukul totsjóasieriut & fürdőn vftgyv&rosiQzletben élveihetik*
Egyúttal érteaitem a t. o. közönséget, hogy lakásom eiután állandóan a fürdő-helyiségében
vau, a hol a gyógyvii a téli osslályban minden sxertlán

is vasárnap

hanoálbató.

Eddigi aiivea látogatáaukért bálás kössönetetnel kifejesve, kérem mogblsottamat beoses
pártfogásukkal támogatni szíveskedjenek.
Maradtam teljes tiaitelettel

Helvy
1—2

G. J á n o s

tulajdonos.

Április 4.

C S Í K I

Szám 2161/906. tkvi.

Árverési H t w i i és feltr,telet tomata.
A csikszeutmártoni kir. járásbiráság miot
tkvi. hatáság csikcsataszegi Incze Ignácznak
csikcsataszegi Csati Gábor elleni végrehajtásos
ügyében végrehajtatás kérésére a végrehajtási
árverést 52 kor. löke és járulékai erejéig a
csíkszeredai kir. törvényszék a csikszentmártoni kir. járásbíróság területén levő a Csikcsekefalva község határán fekvő a csikcsekelalvi 893 sz. tljkvben A f 914-'/, hrszszáma in
gallsnra 320 kor. OI4 ! /i bszszámu ingatlanra
400 kor. kikiáltási árban, a C 1 alatt Rácz
Liajos javára bekebelezett haszonélvezeti jog
sérelme nélkül, a végrehajt, törv. 176 § a értelmében elrendeli.
1. Árverésre határnapul 1906. évi áprllis h ó 28. n a p j á n a k d. e. 9 ó r á j á t Csíkos ekefalva község házához tűzetik ki.
>. Árverezni szándékozók tartoznak
minden egyes ingatlan kikiáltási árnak 10"/0-ál
mint bánatpénzt készpénzben vagy ovariékképes
értékpapírban a kiküld t t kezéhez letenni.
A kir. járáabirőság tkvi. hatósága.
Csikszentmárton, 1906. március 18.
Gőzsy P é t e r

L A P O K

Mely árverésnek a csíkszeredai járásbíróság 1906. évi V. 276 számú végzése folytán eddig összesen 35 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig a végrehajtást szenvedett lakásán CaUtkarofalva köiségében
leendő eszközlésére 1006. évi április bó 12-ik
n a p j á n a k délelőtti 6 ó r á j a határidőül kitttzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjigyzégsel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén
becsárou alul is el fognak adatni.
A mennyiben az árverezeudő ingóságokat
mások is le és felDIfoglaltallák, s azokra kielégítési jogot nyerlek volna ezen árverés az 1881.
évi LX. t. c. 120 § a értelmében ezek javára
is elrendeltetik.
Kelt Csíkszereda, 1906. március 30.
Molnár Sándor

kir. alklró.

H a kössvényben, r e u m á b a n

Giirőy György,
elnök.

FEKETE VILMOS
MMtlétatiiikili:

Tulipánt jelvények

Venni szándékozók Csíkszeredában

Petrás Domokos m. kir. postaés távírda segéd-tisztnél, Oláh
Gergelynél GyergyÓBzárhegyen

továbbá hazai gyártmányú Diána-

és Margit-crém, szappan és
púderek kizárólagos raktára.

bővebb felvilágosítást nyernek.

szenved,

ne kísérletezzen semmiféle szerrel hanem vegyen
egy (íveg dr. Flesoh-féle

k ö s z v é n y-s z e s z t
mely csuzt, kösz vényt, rctunát, ké/.-, láb-, hát- é?
doréblújást, kezek éa lábak gyeugeségét ütés, erőltetés, rándulás ticamodushól származó fájdalmakat és
daganatokat biztosabban gyógyít, miut bármely más
külső vagy belső gyógyszer. Hatása a legrövidebb
idő alatt és/.lelbető, még a legrégibb bajoknál is.
melyeknél sem íftrdő, sein gyógyszer nem használt.
Kuphntó a feltalálónál és egyedüli készítőnél:

Győr, Barois-ut 24. §sám. Budapesti főraktár:
Török Jóssef gyógyasert árában. Budapest VI.,
Klrály-utosa 12. Andrásay-ut 20. — 1 ós fél deciliteres flveg ára 2 koronu. Huzamosabb használatra
való családi fiveg ára f> korona, .'1 kis, vagy 2 családi
A „Kölcsönpénztár, mint szövetkezet Üveg rendelésénél bérmentve utánvéttel küldjük.

Békáson" bejegyzett cég, rendes évi közgyűlésének megtartására kitUzölt 1906.
év március 29-ik napján a tagok nem
jelenvén meg kellő számban, annak megtartására uj határnapul (a „Csiki Lapok*
12-ik számában közzétett határnapok hatályon kivtll helyezése mellett, de ugyanazon tárgysorozattal) 1906. év április
hava 16 án d. a. 1 órája tűzetik ki,
melyre annak Uzletrészesei azon megjegyzéssel hivatnak meg. hogy alapszabályaink
36. §-a értelmében ezen újonnan kitUztStt
napon, tekintet nélkUl a megjelentek számára, a már közzétett tárgyak fölött érvényes határozat fog hozatni.
Gyergyóbékás, 1906. in&rcius 30-án.
Az igazgatóság.

á.

kir. biróaági végrehajtó.

dr. Flesch Emil Magyar-korona gyógytárában

Sz. 39—1906.

14.

E I s c e L ó

Van szerencsém ugy városunk mint a vidéke nagyrabecsttlt közönségének
szíves tudomására hozni, hogy az idén is, mint ezelőtti években, az uj évad megkezdlövel tör kvésetn odairányult, hoşy e szakmába vágó mindenféle műszer, Vegy atb.
stb. anysgokat csakis elsőrendűt szerezzek be. mely által abba a kellemes helyzetbe
jutottam, hogy igen tisztelt rendelőim p'.ntos kiszolgálás mellett igazán csinos kivitelű
és tartós fényképeket kaphassanak, a melyért mindenkinek kívánatára írásbeli garanciát adok.
(Jépeiin és egyéb műszereim újakkal kibóvitcltem és elvállalok mindeiiféle nagyságú éa kivitelű fényképek készítését postabélyeg nagyságtól életnagyságig, lovsbbá tarsascsoportok, valamint ízlésesen iisszeállitotl tablónk, épület
(kiilsó és Msó része), fontos okmánypapirok, ravatalok stb. fényképezését.
Miután a nagyrabecsiilt műpártoló közöuség kegyes volt ezideig pártolni és
munkáimról szereleltei uyilulkozni, minden törekvésein ezután is odairányu!, hogy
e biüaltDiil továbbra is kiérdemeljem és fenntartsam.
Tísstelettel

Biró József,
fényképész, Csíkszereda.

E

falun egy jó forgalmú

J

E

E
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kocsikészitő és kárpitos

f ű s z e r - ü z l e t .
Hol ? megmondja H kiadóhivatal.

ü

C s U c e z e r e d a , Ká-lcóczy-ia. 3 5 2 . e z . S a j á t
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ház.

Raktáron tart mindennemű ruganyos kocsikat. Elvállal mindeu a
szakmába vágó javításokat és átalakításokat és ócska kocsik becserélését.

Sftt*- Szolid és megbízható tartós munka.

TAKÓ KÁROLY
férfisaabó üzlete Csíkszeredában
(Lázár Domokos-lók1 épületben,
régi gyógyszertár.)

Rnganyos díványok, matracok, h a j l i t o t t székek, koosiúlések állandóan
kaphatók. Kárpitos m u n k á k ízléses kivitele. Munkám szolidságát üzletem
régi hírneve biztosítja.
BAYER FEBENCZ
H—10

kocsikészitő és kárpitos.
Megrendelések pontosan és késedelem nélkül esskősöltetaek.

Ajánlja magát, elegáns és legújabb
divat szerint szabott

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-cz. 10*2. §-a értelmében ezennel kGzhiiré
teszi, hogy a budapesti V. kerületi kir. járásbíróságnak 1905. évi Sp: IX 357/3 számú vég.
zése következtében I)r. Tauher József csíkszeredai ügyvéd által képviselt Nmrnan Leopold
javára Kolarik István csikkarcfalvi lakos ellen
417 kor. 68 flll s jár. erejéig 1905 évi június
bó 94 én foganatosított kielégítési végrehajtás
ntján le- és felfllfoglalt és 1142 kor.ra becsült
következő ingóságok, u. m.: lovak, lószerszám,
lószekér, varrógép, szobabeli bn'orok és külömböző árucikkek nyilvános árverésen eladatnak.

F É R F I R U H A
pontos készítésére.
Kezességet vállal kifogástalan ruháéi t

«Î

Értesítés!

Nagy raktárt tart első minőségű jó
és valódi angol ruhaszövetekben.

Mos tomliálás: - i i -

Mérsékelt irak!

Könyvnyomdái üzletemben

6-> - 62
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Triesti Általános Biztosító Társaság J
(Assicurazioni Generali)
Budapest, V. Dorottya-utca 10. szám.
A „Közgazdaság" rovalban közöljük n Triesti Altalános Blitosltt Társaság

« legnagyobb, leyyiixdtiytibb és leyréylbb biztosító UtlézetUnk

Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e célból hozzáfordul, a legnagyobb készséggel szolgál.
Az intézet elfogadélet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- és harangtörés és repedés elleni biztositásokiit. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Magyar jég- és viszontbiztosító r.-t.", valamint baleset elleni biztosításokat az „Első
o. általános baleset ellen biztositó társaság" számára.
mérlegének főbb számadatait.

A csíkszeredai

L

ügynökség.

Jlarosvásárhelyi Agrár Takarékjtéiixtúr
fiókintézete.

Van szerencsém a ni. tisztelt közönség becsen
Hlyeimét- felhívni. miszerint könyv-, papír-,
iit'i-. rajz- «'s h an;;sze rkereskeiléseinbcn minkiiliiiilt'li' újdonságokat. valamint a leghirncvcii-iik müveit, szak- t's folyóiratokat, füzeteket,
kt*t- t's uninológokat, ami raktáron nincs is,

társadalmi, kereskedelmi éa ipari osélokra ssflkséges nyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű mQveket, folyóiratokat, lapokat, árjegyaéket atb a legdíszesebb ki•
-3S vitelben nemoaak Ízléses és

KÓNYVARUKERESKEDESEMBEN jg h i b A t l a n m ó d o n h B n e m a
helybeli
— saját relTélelfl — tál-, képe8- i g l e h e t ó Jegjutányosab' árban
möráiesfci
títelí lapokai
2—35 flf

raktáromon folyton készületben tartok kfizigazgatási, községi, egyárban kap
j'N"om"a'v"n"
lilik ori «Si**»!*»*». «*»****»***« házi, iskolai, kOr,
—
—
í—
'—
i
községi jegyzői,
si menim
ügyvédi és msgán
MKGségben. i
nyomtatványokat
Figyelem
a legjobb papírra
HIVÓK
nyomatva ivenEljegyzési, Esküvői íiáli
Iként és bekötve.
közlésére legÉR TESITÉSEKA ZONNAHirdetések
Kész postakönyv.
alkalmasabb a vidéki ösz-

l

i gyszinti'ii li. Iigyel
s»'^n«-k örwndö saját
„ÓliANMÍ VAL- ('.8
i'zimíi imakönyvemet
A n. «'. közönség K

Szvoboda József

szes lapok között legelterjedtebb

CSIKI LAPOK
politikai, linad.lml betl lap

O
Előfizetési árai:

Kgész évre
Fél évre
Negyedévre
Kgycs szám ára 20

8 K.
4 K.
S K.
üllér.

;nugy kclendőikiadású s jogú
RTATLAXOK
ikérve maradok

Csíkszereda

^

1. ám.

C I K I L A P O K

Április .
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MEGVÉTELRE KERESÜNK ERDŐT, BÁNYÁT
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rrdffket,
a
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földbirtokokat,

i i r A i i . v J » B « k n l , n r n n y és e i D s l r é | ; Í N l | ; e k e t , történelmi nevezetes

Gyári cégektől kizárólagos eladliatás joggal van
egyi-nes képviseletünk részlet lizeté.H ellenében

P"

i'i."

U

IS

a mennyiség vagy minőség tekintete nélkill b á n y á k a t

V|)J1Á1TT
U1UÜ1J

üff007
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pénzszekrények, automobilok, gazdasági gépek
motoros és egyszerű kerékpárok, bútorok, fali
képek, vadász fegyverek, ékszerek sth. cikkekben

ingatlanok, földbirtokok, erdő, ház és egyéb telkek, termények, háziállatok
gyümölcsök valamint szántóföldek, kaszálók gyá ak, malmok, üzletek bérbe- és

K0ZY6111UDK

s
a.
s

tárgyakat

ífi
a•

eti

adás-vételét

CB

valamint ujak vételéhez olcsó kUlcsönt közvetilUnk
x é g á
g ' é p e l s e t
igen előnyös feltételek mellett h á z a k r a és földbirtokokra
megterheli birtokokon levő légi kölcsönök ujabbi, olcsóbb

Becserélünk vagy felelősség mellett kijavíttatunk

Amortizációs kölcsönöket
8

4
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t
.3
a
fc
h
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konvertálását közvetítjük

Bármi üzleti — itt meg nem nevezett — szükséges

Biztosítási ügyletek megkötését télet-,

tűzkár,

biztosítandó

;

li' szletfizetéa

ellenében

Adás-vétel

közvetítsük

baleset,
felek

biztosítások megkötését
beszerzése
biztos
és iránti megbízást, megkeresést elfogadunk

teljes j o g a i n a k

teljes

házi

berendezését

a

lehető

w

ja
a
«

legolcsóbban.

«

bármely ágnzata valamint biztositások körill lelmerlllhető peres ügyeket, telje
vagy egyezkedéseket
jogi tanácsadónk küzbenjüttével a lehetőségig eredménydus intézkedés biztosítása mellett

A nagyérdemű közönség óhajának eleget tettilnk vállalatunk megnyitásával,
tős megbízásokat juttattaltunk jó végeredményű elintézéshez.

és rövid fennállásunk óla már minden irányban jelen-

U

•

Kérjilk a nagyrabeesiilt közönség további pártfogását, melynek ellenében mi is

£

10

igyekezni lógunk ugy, mint eddig is, a nagyérdemű közönség igényeinek minden tekintetben megfelelhetni.
Ri
*

E

*>

Uármely irányban történendő kérdezősküdésekre mindenkor díjtalanul szolgálunk pontosan részletezett felvilágosítással.

H

UNIÓ ÜGYNÖKSÉG ÉS KERESKEDELMI VÁLLALAT BRASSÓBAN, KAPU-UTCZA 16. SZ.
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KÁÜXOIÍJAKABFALVI

„ S z e n t

lLia.szló

forrás"

C S r E M E G T É B E t T .

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tartalmai m liter Túlién az orszásos m tir. kémiai inlezel is ve^kisérleü állomás elemzése szerint
Kénsavas káliumból
Clilor káliumból
('li)or nutriuuiKúl
Ketleil szénsavas ntHriumliül
Kelted szénsavas mészhul
Kelleti szénsavas vaséUrsbol
TiinföKlliöl
Ko vasú vb 6)
JÓJI>Ú1
Sziláril ulkotú részek Oss,;ui;e
Szaluul szénsav tartalmú
Fajsúlyú lő® C-iirtl

u ignmiinol
15-|»114
2-1760
I (i.MT
diniúi;
niiT'.Hi
nyomokat.
4'iilv*! írramm
l'7s:i4

Mérték adó orvosi vélemények szerint a r Szont László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes éa földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jú balásu a légzö, emésztő és bogyelválasztó alak és szervrk, mindennemű buru'os lulnialmai ellen.
Vas és jódtaitalma miatt kiváló előnnyel használható bármiféle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valaminl fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavlarialma egyrészt a sziláid alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt bato auyagainak h szervezet által való feldolgoztatását hizlnsitja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felelte ajánlatos.

Kapható a „Szeut László forrás*' vize kezelöségénél:

Csutak Albert és Bruza Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kászonujfalu; vasúti állomás: Csiktusnád és Kézdivásárhely.

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
szeszfogyasztó közönsége becses tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossiggal berendezett

=

CSIKZSÖGÖDI

=

ZESZGYÁR
üzeme megkezdődött is az igen tisztelt szeszvásárló közönség

rendelkezésire állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszkSzISm.

Melyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF.

=

Legolcsóbb temetkezési intézet Caikmegyiben

FILÓ

KÁROLYNÉ

temetkezési intézete Csíkszeredában.
• • •
Raktáron tartok, mint egyedüli különlegességet:
"cD(®

LGSO B Ú T O R .
Egy bútorgyárnak csődtömegét mélyen a becsáron
alul megvettem, mi által azon kellemes helyzetben vagyok,

modern stilü háló- és ebédlő-szobákat,

valamint szalongarniturákat, divánokat és mindennemű b ú t o r o k a t vevőimnek rendkívül olcsó árban továbbíthatni, melyeknek megtekintésére raktáraim bármikor
rendelkezésre állanak.
„ „
Tisztelettel

Fogolyán Endre

Késs koporsókat (sujíit készítményem).
Ssemfödeleket (Uţi-kA gyárakból).
Sirkoscoruknt és ssallagokat.
Mirluss- és gyertyakossorulcat.
Halotti késs ruhákat (harisnyát, uzipöt).

e)
BCenyassBODyi fátyolt (zsebkendőt, krepot).
Ssallagokat (felirattal és felirat nélkül).
Gyertyákat (templomi és asztali).
Fehér óe sárga viankereBiteket.
Gyésafátyolokat, páraákatT

A fenlebb felsorolt ezikkeket.. melyeket raktáron tartok és legelső gyárakbél
szerzek be, valamint saját készítményeim, agy azon helyzetben vagyok bogy temetkezéseket Csikinegyében legolcsóbban én eszközölhetek.
Eavatal felállítás, valaminl saját gyászkocsim dija a legmérsékeltebb
Szíves tudomására kivánom hozni a n. é. közönségnek, Bbgy itt Csíkszeredában némely kenyér-irigy ellenségemnek az az állítása, hogy fenlebb felsorolt árnimat tolle szerzem be az : aljas rágalom, miről szükség eselén személyesen meggyőződhetik s n. é. vevő közönség nagy raktárom megtekintésénél.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, maradtam mély tisztelettel

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Nyomaton Csikszo'eláber, Savobods .lós-ot köiiyvt.yuu.dsjában'.' j w>«

FILÓ KÁROLYNÉ.
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