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Királyi zászlók lobognak, feltámadott a Kezdet és a Vég. A kaján gyűlölet, a meg oem hunyászkodó cinizmus
Golgothára kisérik az erősség Istenét,
a határtalan szeretetet; a pribék had
a szelid isteni bárány roskadozása felett orgiát Ql, a fékevesztett öröm moraja átzúg Jeruzsálem felett.
Az örök igazság kereszten vérzik
el, gyalázatban ^megedzett latrok bitófája kőzött.
A hatalmas Istennel szemben gunykacajra fakad a silány por fla, a béketűrés, az alázat folytonos példányképére rávigyorog az elvakult emberi
szemtelenség.
„Ha Isten fla vagy, szállj le a keresztről', a poroszlók seregének ez
megrázó rivalgása. A nagy Isten ajkáu
nem fakad átok, (lvegesedő szemeiből
le villan a szerétet sugára; a végpercben is leghatalmasabb atyjától a vé
tekben elmerült bocsánatot kér. Meghal . . . életét adja a világ méhében
hordozott bűnökért, melyek ólomsulyuvá
tették keresztjét; nagy lelke leszáll az
örök szenvedés rettentő helyére eny
het, vigasztalást örömet hintve mindenütt.
Hasztalan az elvetemült gyűlöletnek
változatos fortélya, az elbizakodásban
akadály nélkül grasszáló tömeget meggyőzi minden a kétségbe vont istenségéről kitör a sziklák méhéből s halottaiból dicsőségesen feltámad.
Királyi zászlók lobognak, feltámadott a Kezdet és Vég.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
Föltámadás.
A lelkei meg nem állék
Az ember állatok,
Az Isten ember benne
Diadalt aratott.
A lelkei meg nem ölték.
A lélek mindig él.
Az isten-eszme benne
Diadalra kél.

Arra.

Az Ibolyacsokor.
Másnap terméssetesen lázasan folyt a készülődés. Mindenik leány bekötött fővel jelent
meg sí ebédnél, lévén a bajuk apró ágakba
fosva, bogy este hullámos bajjal jelenhessenek
meg aa „urak" elölt.
Valamennyinek as aroán, szemében ott tilt
ai Isgatottság, de legizgatotlabb valamennyi kötött Böske volt.
Ugy félek, bogy belesülök a aongorásásba. — sióit idegesen Véosey Lillybez, mikor
si ebédlőbe egymás mellé kerültek.
— Persze I — kaoagott Lilly — bogy is
tudsz ilyeneket beszélni? Te, aki - mint Balla
tanár ur mondja — igasi virtousiiáswil játszol
a lougorán. Beleaülu I Hahabal

mennek bele a választási küzdelembe,mégis vényhatóságnak lesz főispánja. Valamennyi
nagyon érdekesnek ígérkezik. Ugyanis természetesen a koalició emberei köztll
koalíción kivtll álló volt szabadelvű lesznek, amihez nem is lehet senkinek
pártiak és a Bánffy-párt sorsát fogja e vá- hozzászólása, mert a főispáni állás a parlasztás eldönteni, melyek ellen természe- lamenti többségből való kormánynak első
tesen és különösen a volt szabadelvUpártiak sorban politikai jellegű bizalmi szerve.
ellen a koalíció előreláthatólag éles harcot
Ezzel befejezett lesz a tény, hogy
fog folytatni.
az ország a koalicióban egyelőre uj gazE kérdésben a közvélemény hangu- dát cserei. Remélhetőleg azonban az uj
latának a megnyilvánulása körlllbelől gazda, hatalmának gyakorlásában a nagy
abban a nézetben jelentkezik, hogy feladatokat fogja szem előtt tartani s nem
Hánffy el van szigetelve, a volt szabadelvU- téved pártszolgálatok jutalmazásának és
pártiak pedig nehéz helyzetbe jutottak. A a más pártok kíméletlen Üldözésének taszabadelvUpárt hosszú történetében tényleg lajára, Ha ez igy lesz, ugy a hazának a
átalnkulás a legnevezetesebb mo- legnagyobb szolgálatokat teljesitbetik s
nem lesz senki az országban, aki irigyelné
mentumot képezi.
E választás lesz az első alkalom, a halaimat a kormánytól, sőt .lassanként
midőn a volt szabadelvünk nem mint ha- az ország ismét a haladás
terére léphet.
*
talmon levő párt mennek bele a választási
•
•
küzdelembe, sőt abban a helyzetben vanA néppárt bizalmatlansága Wekerle
nak, hogy esetleg velUk szemben a iránt ugy látszik megszűnt, legalább arra
kormányhatalom és tekintély súlya is vall az óváció, melylyel Wekerlét pártelhatározólag eshetik a mérlegbe.
helyiségében fogadta. Ha a kultur kérA politikai gyakorlat ugyszólva 67 dések által felidézhető harcok elkesereóta ez volt nálunk, hogy a kormány dettségét pl. Franciaországban szemléljük
közigazgatási és kormányzó hatalmát hol s ha elgondoljuk, hogy az egyházpolitidurvább, hol enyhébb tormában a vá- kai harcok nálunk is milyen hevesek
lasztásoknál érvényesítette, ha e gyakor- voltak, ugy a néppárt magatartása Welat most is érvényesül, ugy tényleg a kerlével szemben, ki az egyházpolitikai
Bánffy-párt helyzete is nehéz lesz, sőt javaslatokat nálunk keresztülvitte, csak
közel fekszik annak a lehetősége is, hogy örvendetes. S annyival inkább az, mert
az államhatalom közegei minden felőlröl különösen nálunk szükséges, hogy a majövő befolyás nélklll is nHgyban fogják gyar politikusok a kultur kérdésekben
támogatni az uj kormányt. Ebben a te- összetartsanak, mert csak igy vehető időe kormánynak, mint olyannak, vel fel a harc a nemzetiségi egyházak
Politikai események. kintetben
mely egy absolut kormány nyomása alól ellen, melyek államot képeznek az államA kormány működését megkezdette. szabadította fel az országot s igy a köz- ban. E cél érdekében egyik-másik maElső sorban a parlament összehívása és véleményt igen megnyerte, szerencsés is gyar egyház önmegtagadásra kell magát
a választások kiírása volt teendője. A a helyzete.
kényszerítse. Hogy egy példát emlitsUnk,
választások annak dacára, hogy a koalíció
a bevett egyházak lelkészeinek állásuk-*
•
pártjai kimondották, hogy egymással szemA főispáni kinevezések gyorsan foly- ból való elmozdítását a nemzetiségi paben jelölteket nem állítanak s kezet fogva nak. A választások idejére minden tör- pok a féktelen államellenes izgatásra

Szent feltámadás! Érkezésed határmesgyéjén kigyúlt arccal, örömtől duzzadó kebellel üdvözlünk. Két feltámadás éleszti szivünk lángját jöttödön:
lelki életünk gyógyítója Krisztus meggyőzte a halál fullánkját; erős várunknak szent alkotmányunk várának halálharangja varázsütésre elnémult s ma a
győzelem hangját hordozza bárcen, síkon egyaránt. Szentháromságunkra, egymástól elválaszthatatlan
kincsünkre
majdnem ránehezedett a pusztító absolutizmus éjszakája, poroszlók serege
döngette azt a hatalmas alkotmányt,
melynek minden porcikája ősök drága
vérével van keresztelve s a mely nélkül utunk a pusztulás medrébe vezet.
Csaknem a Golgota végpontjára
értünk ; hosszú, fáradalmas uton küzdének vezéreink, mígnem a bölcs uralkodó szivének egy dobbanására újra
életre kelté a zsibbadó tagokat.
Szent feltámadás, légy üdvözölve.
Nemzeti életünk fonalát oly kezekbe
tetted le, a melyek támogatásunkkal,
szent kötelességünk teljesítésével el vezetnek az Ígéret földjére.
Dalolj kis pacsirta, szálljanak a
hymnusok, hogy ez ősi föld hálája ege
ket verje !
Költözzék be az emberi szivekbe a
szeretet s ugy áldozzunk a magyarok
nagy Istenének!

— Hiába nevetsz Lilly, mégis ugy van. hiss ei mesés lenne I MoBt már nem félek a jegyezte meg busán Tury Jolán. Bezzeg ml nem
Határozottan félek, mert . . mort a Végh ta vizsgától, bizalommal tekintek a jövóbe !
kapunk Benkitől csokrot.
nárral kell játsiam el a négykeiest. Nem kép, . A lányok egy osomé síidás után, mit
— Én kérek Boákétól egy pár szál ibozeled, milyen reszketés fog el, ha közelembe az iuspekciós tauáruótól, Bella kisasszouytól kap- lyát I — szólt Véosey Lilly. — Azsal is érek
/ati. —
tak, isgatottaágukért éa szórakozottságukért, — valamit.
— Hát a szerelem resskelésben nyilvánul ? megérték szerencsésen as esteli öt órát.
— Aztán negy volt a osokor ? Te láttad
— osodálkosott Lilly.
Akkor a csengettyű éles hangja és Bártfay ngye Lilly ? — kivánosiskodott Bártfay Bellns.
Böske bosszússá kacagott fel:
Bellus még élesebb sikítása jeleste, hogy nyitva
— De mekkora I — felelt Lilly, kesével a
— De igasi gyerek vagy te, Lilly I Óh ég, vanuak a hálótermek, lehet meuui, öltözui.
osokor nagyságát mutatva.
ha estére és as ibolyacsokorra gondolok I Félek
Nemsokárai mind a tizenkét hálóterem
— As már igai, hogy Böskének mesés
a rongorátél a mégis kedvem lenne ugrálni.
leáuykaosgástól oseogelt.
szereucséje van, — jegyeste meg irigykedve
— Te Böske, — suttogta Lilly, átkarolva
Ideges felkiáltások hallatszottak :
Thury Jolán Most csokrot kap a Véghtól, múlta Bntal láuy nyakát — tudod mire gondoltam
Istenem, Aranka, ue ülj a legyezőmre . . kor meg egy kukkot sem tndoll a képzelet feaa este ?
, . . Zsóka. neked van egy gyönyörű kék gyelmezéséből s mégis jeleat irt be neki, — természetesen — ugyancsak a Végh.
szalagod, köJoaöuösd ma estére a hajamba.
— Ilire, te kis csacsi ?
Mariska, kedves anyuskám, süsd ki a
— Biztos szerelmes bele, — szólt Véosey
— Ha , , ha Végh tanár ur még iddLilly, ki mini tudjuk, szerelte volna Böakét
kősben el talál veuul, Böske, akkor tedd meg hajamat . .
uekem ast a szívességet, hogy az ötösömet, mit
. , Tesaékl Nézd meg Kaiua, mit csiuál mielőbb, mint Végh tauáruét üdvözölni,
— No van is kibe — bigygyentelte le
múltkor lélektanból kaptad), javítsd ki legalább tál ? Felbontottad a púderes dobozom I
kettesre. Ugye megtesied ?
Máriám elkések, jsj I rögtön csenget- gúnyosan ajkál Sséoskay Piri.
Lilly neki pirosodva akart Böake védelmére
— Bjlonriokat bessélss, kicsike — kaoa- uek I stb. stb.
gott Böake. — Hogy ia merai ilyeneket gonBöske éppen a gyönyörű, bosszú, róssaszin kelni, mikor ajtó hirtelen felnyílt • Böske fehédolni ?
óv.szalagját kötötte fel habos fehér ruhájára, rebben a falnál tántorgott be.
— Miért ne? — esodálkoiolt Lilly. — 6 mikor Vécaey Lilly izgatottan rontott be az
— Óh I ugy kell nekem — tagolta sírva.
szerel léged és flatai ember. N'os ?
ajtóu:
— Böske, édes Bözalkém mi az ? — sza— Bözsi, Böske, bizony Isten itt a tanár ladt hosaá ijedten Lilly.
Böske nem felelt, osak álmodoiva tekintett
url Akkors ibolyacsokor ven nála és . téged
— Semmi . . . semmi . . . oh I ngy kelkl aa ablakon.
lelt ez nekem I — siránkozott Böske.
— ígérd meg Böske, hogy megtesied ? — hivat a tanáriba.
— Lilly, igasat bessélss ? — sikított Böske
sürgette Lilly.
— De hát mi as ? Beszélj már kérünk 1 —
— Jó, jé kicsikém, ha ngy lenne, mint s aszal már a léposőn volt.
türelmetlenkedtek a lányok köréje csoportosulva.
mondta, kivinném, hogy mindenből kiiiinó légy.
A lányok irigykedve néztek utána,
— Szégyen, gyalázat — suttogott BSske
— Ujjé I — tapsolt boldogan Lilly, —
— Milyen jó is ennek a Böskéuek, — eltakarva aroál kesével. — Képzeljétek, as
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figyelmünket a csíki székelység fsji fejlődése virágzóbb jólétnek örvendhessenek s Igy a culturában előbbre haladhassanak.
As egyéni ksrsktere sem.
A havasi legelőgazdálkodás
felkaroA ciki ember állattenyésztő a szó igszi
értelmében tslán sohasem volt és ma sem sz. lásét első sorban és legjobban CsikvárA csiki székely szánté-vető gszda. A röghöz megye, mint magáobirtokos teheti. Azok a
tapad kérges tenyere és minden gondo'ata. A nagy kiterjedésű hsvasok, melyek csikvirmegyei
mindennapi kenyér megszerzésén fáradozik és magánjavak cimen szerepelnek, azt hiszem, igen
aggódik. Szereli a szép állatot, gondját is vi- alkalmasak volnának ilyen gazdálkodás berenPejacsevics horvát bán valószínűleg leseli mig hasznát látja, de azután kevés a sze- dezésére. De ennek kezeszlülvitele csak ugy
mond,vak eszközevolt aFejérváry-kormánygény pára értéke előtte. A székely szeret a lenne célszerű, ha a vármegye házi kezelésbe
mezőn, a réten, az erdőn dolgozni, de az erdőn, venné a birtokát és képzelt szakemberekre
nak. Horvátor. a magyar államjog alatt áll
a mezőn, a havason otthont teremteni magának bízná snnak gondozását. Ezen intézkedés állal
de a közszabadságok meglepően el vana mostani viszonyok szerint nehezen tudna. tetemesen gyarapodna a bavasi javak jövedelme,
nak ott nyomorítva. Nem csoda ha horErre nevelni kell a székelyt. A pásztoréletet másrészről pedig a megye gazdasági fejlődése
vátok elégedetlenek. Ujabban a horvátok
éppenséggel nem szereti. Hisz kik nálunk r is hathalós lendületet nyerne s a jó példaadás
a magyarsággal rokonszenveznek, mert
pásztorok ? A cigányok és oláhok. Igsz, a pász- ssl a bavasi legelőgazdálkodás széles* bbkörü
ennek politikai küzdelmeitől várják helytorkodás utolsö mesterség faluban, de nemcsak kiterjesztésének lehetősége is valószínűvé válik.
ezért nem szereli a székely, hanem azért sem
setflk javulását. Az nj kormányt ők namert nem fér össze az ilyen élet a természetégyon szívesen fogadták, mint reményeik
Egy kis rossz szokásról.
vel, egyéni jellemével. A havasi legelőgazdái
megvalósítóját. Mindesetre fontos a makodás pedig megkívánja a pásztorélet szereteMég
s műveltebb osztályokhoz tartozó
gyar—horvát barátság, azonban, csak
lét és a havason valö lakást. Itt hangsúlyozom, emberek közt is meg van néha az a szokás,
oly feltétel mellett, ha a horvát elszakahogy n bavasi legelőgazdálkodást nem ugy kell melyre a szülők figyelmét felhívni nem jelendási törekvések végleg megszűnnek.
értelmezni, bogy az pusztán az állatoknak a téktelen, azon okból, mivel ezen szokás vagyis
szójáráz felületesen tekintve, nagyon jelenték• • •
havasi legelőn való bizonyos ideig valé legelte- telennek lünik tel, holott pedig hatására és
téséből, — bárba ez okszerűen történik is — következményeire nézve igen káros a gondjaikra
A válságnak van egy érdekes és
áll. A gazdálkodás ezen módja különösen az bizott gyermekekre nézve.
komikus jelensége s ez a félhivatalosak
Midőn a kis gyermek valami pajkosságot,
Mindezen körülmények tekintetbevételével állattenyésztés és a tejgazdaság gyakorlásábau
vagy épen helytelenséget követ el, az anya
sorsa. A Uagyar Nemzetet aki olvasla indokoltnsk, sőt szükségesnek látszik s havasi nyilvánul.
vagy
apa nem.ritkán e szóval szidja ki: „paezelőtt alig 2 héttel és olvassa most, legelőgazdálkodás felkarolása. De midőn ezzel
Két dolgot emiitettem idáig, melyek a raszt." És hasonlóképen mikor valamely roasz
elámnl azon az ügyességen, amelylyel
gondolattal foglalkozunk, számolnunk kell bavasi legelőgazdálkodás Csíkban való meg- nevelésű gyermek társaságától vissza akarják
előbb mindazon körülményekkel, melyek a ha- teremtésének munkáját megnehezítik. Az egyik tartani, nrm ritkán azt mondja neki : „Ne
frontot változtat.
barátkozzál össze ezzel a leánynyal vagy fiúval
Azokat, akiket ezelőtt a legcsunyáb- vasi legelőgazdálkodás megteremtésének lehető- a csiki székelység korlátolt gazdasági tudása, mert az egy paraszt.' Ez a rossz szokás, s
a másik fajunk természete.
ségét
befolyásolják.
mi megszívlelésre méltó. A kis gyermek minbnl szidott, most magasztalja. A kiket
A jelenlegi állapotok arra utalnak, bogy den alkalommal agy hallván a .paraszt" szót,
Havasi legelőink kihasználásának ama
csalóknak, népbolonditóknak, tolakodóknépünk anyagi helyzetén segítenünk kell, még mint minden helytelenség és neveletlenség fognak címzett, most nagy embereknek ne- módja, mely m ist nálunk szokásban van, sem pedig most, addig, a mig van kit megmentsünk. lalatját, önkénytelenül is öntadallannl azon fonem helyes, sem nem jövedelmező, hanem egy
vésődik be gyenge szivébe, hogy paraszt
vezi, s azt iija rólak, hogy a legkiválóbb szerűen pazarlás, haszontalan elpazarolá>a a A havasi legelőgazdálkodás megteremtésének galom,
nem is lehet más, miut oly ember, a kiben
mininterínmot alkotják. „Az uj kormány- természet ajándékának. Arra mutat ez, bogy eszméje a székelymenlő akcióban mindenesetre minden rossz és csanya lulajdou egyesülve van,
zat ereje magában foglalja a siker té- még azzal sem tudunk élni, a mi felelt rendel- figyelmet érdemel. Megvalósításától tebát, ba a ki már születése és foglalkozásánál fogva
uem lehel más, mint durva, faragatlan, sőt
nyezőit. Akik most lépnek először a ha- kezünk, a mi a miénk. Rrdőkoszoruzta bavasi akadályokkal is állánk szemben, nem kell rossz és utálatra méltó és ennek folytán egy
visszarettennünk.
Ha
nem
is
egyszerre,
de
egész osztály ellen elfogultság és idegenkedés
talom polcára, aa ország színre előtt küz- legelőink mindenütt körülvesznek s állattenyészfokozatos, rendszeres és kitárté lelkiismeretes gyökeredzik meg a gyermek szívben, már pedig
delmeikkel, munkájukkal és elismert ki- tésünk mégis gyenge s csak annyit pródukál munkával célt leket érni.
— legerősebb példa rá a. babona — sokszor
hat, a mennyi a haszouállatlartás szükségleteit
váló tehetségeikkel szereztek jogot arra
egy egész élet nem képes kiirtani az oly fogalszűkösen kielégíti.
Első teendőnk e munkában odairányuljon, ma', a mit a gyermek msgába felvett.
a bizalomra és reményre, hogy minden
Különösnek tűnhetik fel a szemlélő előtt, hogy Csíkban a mezőgazdálkodást a mostani
erejűket a pozitív alkotások terén fogják hogy Csíkban, hol a legeld területe oly tekin tarthatatlan és őskori helyzetéből magasabb
Szó sincs róla alsóbb uéposztályainkban
érvényesíthetni! * — Igy beszél most a lélyes As a havasi legelők a legjobbak közé szinvonslra emeljük, népünkben a gazdálkodás még felette hiány09 a nevelés, — fájdalom —
a felsőbb osztályoké is jó távol áll még a töMagyar Nemzet.
tartózunk, az állattenyésztés oly fejletlen. S iránt valö hajlamot fokozzuk, gazdasági érzékét kéletestől, bsuem azért, a ki némileg ismeri a
fejlesszük,
tudását
gazdagítsuk
s
nyissuk
meg
mi alsóbb nép osztályainkat; az bizonynyal beki szonban megyénk köz- és mezőgszdasági viszonyait figyelmesen vizsgálja, legkevésbé sem szemét, hadd nézze a gazdálkodás minden ágál. látja, bogy nagy igazságtalanság egész általánosságban olyan megsemmisítő Ítéletet mondani
fog caodálkozni állattenyésztésünk elmaradott az okszerű gazda szemével.
ki felettük gyermekeink előtt. Mert bizonynyal
voltán.
Ha a Csiki Bzékely több ambícióval, na mindenki talált elég olyan parasztot, a kinek
Hogy lehetne nálnnk magasabb színvona- gyobb értelmi erővel folytalja a gazdálkodást, kérges kezét minden becsületes ember megszoIrta: D s n a s Sárid.
lon illő állattenyésztésről szó, mikor még mező- ha ismerete bővül, látóköre szélesebb lesz s ríthatja és a kinek darócfedte kebelében tiszta
és nemes szív dobog.
A „Csíki Lapok jelen évfolyamának 3 gazdálkodásunk csak azon a fokon van, melyen felhagy az ósdi gondolkodással, akkor levetkőzi
Igaz nevelés teszen emberré és tudomány
4- éa 5-ik számsibsn a fenti cím alatt egy volt évszázsddal ezelőtt? Pedig ez igy vau és a maradiságot és lelkében felébred a baladás növeszt szárnyakst a léleknek és szért bizonyuyal
nem
kell
rajta
sem
mosolyogni,
sem
megütközni,
utáni
vágy,
nem
fog
idegeukedni
semmiféle
cikket olvastam.
nagyon Üdvö9, mindig a tisztelet színében tűnIdáig még senki sem szólt hozzá — leg- ha ezt mondom. Pirulva kell bevallauunk azt újítástól s igy könnyebben keresztttlvibetők lelni fel az igazán neveli és tudományos emtényt,
bogy
a
mezőgazdasági
élet
bármelyik
mindazon
intézkedések,
melyek
népűnk
anyagi
bereket a gyermekek előtt és itt talán nem
alább e lap hasábjain — a cikkben felvetett
eszméhez. Pedig érdemes, sSt nekünk csíkiak ágában, ha valami roBZra, valami primitívre és !s szellemi jólétének emelésére szolgálnák. Ha egészen felesleges dolog azon jelenségei is érinteni, bogy nem épen nagyon ritkák azon esetek,
nak szükséges is vele foglalkoznánk. Érdemes ha elmaradottságra kell hivatkozni, mindig az a csiki gazda fogékonyabb lélekkel bir és gaz- midőn az apa vagy anya csak ugy félvállról
foglalkozoi a havasi legeifi gazdálkodás gou ország keleti vármegyéit, közöttük első helyen dasági tudása megfelel a haladás feltételeinek, Jfteszél fla tanítójával és leánya nevelőjével fla
Caikmegyét rántják elő illusztris példa gyanánt. akkor lehet nevelni oly generátiét is, mely vagy leánya jelenlétében : Akár tanítót, vagy
Épen a mezőgazdálkodásban való elmara- már nem fog idegenkedni a havasi legelőgazdál- nevelőnőt se tartson neki ez esetben, ugy Bem
ibolyaoaokrot elküldte tőlem . . . én tólem .
dottságunk, fejletlen mezőgazdasági cultnrink kodás gondolatától s a gazdálkodás eme nemé- gyökeredzbetik meg szivében a jő magaviselet
és s tannlás iránti vágy, ha ezeknek
Ida kisasszonynak I
lesz oka annak nálunk, ha a bavasi legelőgazdái nek folytatásából saját hasznát és haladását érzése
utmutatói a kellő tiszteletben nem részesülnek,
— No bát ei botrány I — kiáltott fel kodás megteremtésének munkája nehézségekbe látva, kész örömmel fog arra áttérni.
de térjünk vissza tárgyunkhoz.
Bártfay Bellns. — Én el nem vittem volna I ütközik, dacára annak, hogy a legelőgazdalko Minden egyéb közölt tehát két dolog a legfonMért nem esaptad eléje a fűidre?
Mint fennebb irva van, nevelés teszen
tosabb a bavasi legelőgazdálkodás megteremtéa gazdálkodásnak legegyszerűbb módja.
— Látod Böske? Én sohasem tételestem
Egyszerű a legelőgazdálkodás, de ezalatt sének munkájában. Az első az, hogy népünket emberré és a tudomány szárnyakat növeszt a
fel semmi ját arról a borlborgas Véghról — sióit az egyszerű'ég alatt azonban nem annak az tanítsák meg először helyesen gazdálkodni léleknek, de másrészt nem kevésbbé igsz az is,
hogy nem mindig sz sz alapos, jé nevelés, meántos Irén.
őst, nomád élettel kapcsolatos legelfigazdálko és ezután következik s második, az t. i. bogy lyet s tanítóktól nyer a flatai szív, s hasonló— Bogy ia lehetae feltételesoi jót srról, a dásnak az egyszerűségét értem, melyet őseink szoktassuk hozzá a havasi legelőgazdál- képen a tudományt is nemcsak a könyvekből
kit Baüdinak hívnak? — szólt megvető mosoly ia snnsk idején folytattak. Jő volt ez évszáza- kodáshoz.
merítheti az ember, egy egészséges természetes
észszel megáldott és a melleit tiszti erkölcsű
lyal Monostory Oítna, kl egy bizonyos. .Bandi dokkal ezelőtt, mikor mások Vultak a terméA bavasi legelőgazdálkodásnak Csíkban anya még ha sohasem járt is iskolába jól neur* miatt fogyott le 66 kilóról 60-re.
szeti viszonyok és a természet bőven adta ál- való megteremtésénél szonban nem kell arra velheti gyermekét legalább annyiban, bogy bátrsu
— Óh I HU ér aa nekem ? mit ér
dásait. Akkor a magyarnak is szép címeres gondolni, hogy a gazdálkodásra fektessük. Es lehet őket bármely gyermekhez bocsátani, utáfnt
nekem ? — jajgatott kétségbeesetten Böake.
tulka és gyönyörű paripája volt, szebb és lehetetlen is, mert vármegyénk természeli viszo- tárgyává tenni őket pedig — utálatos vélek
E pillanatban esengettek.
szemrevslóbh, mint a minők a most nagy gond- nyainál fogva nem mindenfltl vihető keresztül. As ezen vétek magvát hintik gyermekeik szivébe
— Mindenki siessen a viasgaterembe I — dal tenyéaztett é< féltve őrizett állatai.
azok, akik a .paraszt" elnevezési olyan meg
Nem kínálkozik mindeuült erre épen alkalmas gondolatlaaul ejtik ki előttük, hogy az egész
kiáltott be as ajtón egy IV. éves.
De idő multával sokst változtak a viszo- havasi legelő.
osztálytól mint a durvaság és rosszaság képviBöake sírra borait as ágyra.
nyok. Most már a legelőgazdálkodás minden
A bavasi legelőgazdálkodás kiterjesztése selői és foglalatjától önkénytelenül elfordulnak.
— Én nem megyek, igaaán nem megyek. egyazerűsége mellett is nsgy gondot, éber
csak egy bizonyos fokig és pedig csak addig És ha sikerült az anyákat meggyfizni az érinBogy is tadjak songorásni ekkora caalédás után. ügyeimet, gazdasági szakértelmet, határozott
kívánatos, mig a gabonatermelésnek hátrányára tett szokás alaptalan és helytelen voltáról, talán
— Na bolondosa Böake, — asólt Bártfay rendszert és legalább egy csekélyke gazdasági
is mehetnénk egy lépést és azt monnem válik, me t kMlő intenzivitással ű/.ni miud- tovább
dom, bogy nemcsak a .paraszt"-féle, hanem
Bellna erőszakosan busva fel Boákét aa ágyróL érzéket kiván. Nem lehet azt már ősi médra
kettőt, az egyik hátránya nélkül, a mi viszo- általában minden olyan elnevezé.-lől óvakodjunk,
Bizony laton nem érdemes I Astán oésd . . . el- folytatni. Nálunk pedig igy megy, csak az a
nyaink között nem lehetséges. A csiki gazda mely állal félszeg kicsinylés és lenézés érzését
jön aa aaokabátyim. Nagyon fess fla, IV. éves különbség, hogy a nyáj mellett pásztor is vau
létfenlsrtó ereje leginkább a gabonatermelés oltjuk a kisdedek szivébe, a mások iránti kijogász. Gyönyörűen táncolja a gentry-bosstoot.
kit a kötelességérzet nem gátol abban, hogy volt és most ia az. A csíki mezőgazdálkodás csinylési érzés a mellett, bogy a legtöbb esetBemutatom neked, hátha . . . ? — s itt hamiská
egész nspon át édes álomban szenderegjen.
főjellemvonása összpontosuljon ezentúl is inkább ben igazságtslanná lesz éa ártatlanokat sujt,
san elmosolyodott.
még az önmaga iránti túlbecslés kárMindazon igények, melyeket az okszerű a gabonatermelésben s a havasi legelőgazdál- azonfelül
— Nem tréfálsi Bellna? — kérdé Böake bavasi legelőgazdálkodás keresztO'vitele meg- kodás szerepeljen ugy, mint a gazdálkodásnak tékony érzését is kelti a gyermek szivébe.
Egyfelől oknélküli lenézés, másfelől oktakönnyeit tőrülva. Akkor hát . , hát induljunk kíván, a csíki székelység jelenlegi gazdasági
igen jövedelmező mellékága, melynek hivatás lan gőg szármaiik belőle anélkül, hogy jóformán
Ady Mariska.
kullaráját tekintve, oem nagyon találhatnak lesz a kisebb existenciáknak m ndennapi kenye- ludna ia róla. Dgy ohotta azokat szivébe az
kielégítésre.
ret nyújtani, megélhetését lehelévé tenni, a jobb apa, vagy anya, csak azáltal, bogy midőn kedMidin a legelőgazdálkodásnak Csíkban anyagi viszonyok küzőtt levőknek pedig médot ves gyermekük valami csínyt követett el, azzal
hogy: „Majd elvisz a tót vagy
valé megteremtéséről van szó, ne kerülje el nyújt arra, hogy anyagi erőben gyarapodva ijesztették,
cigány' stb.

használják fel. Lehet-e ilyen szabadságot
elnézni s nem kell inkább a hazafias
egyházak is lemondjanak e jogokról s
megnyugodjanak egy olyan törvényben
mely a jogot megszünteti.

dolatával már azért Is, mert a hazai mezőgazdasági életben ez még az újdonságok közé
tartozik. Újdonságnak mondom azért, mert a
havasi legelőgazdálkodás nálunk még csak az
ujabb idfiben indult fejlődésnek. Nekünk csikiakoak pedig szükséges gondolkoduaok fölötte első
sorban azért, mert Csikmegye kéz- éa mezőgazdasági viszonyait közelről érdekli, másodszor
pedig azért, mert a csíki ssékeiység helyzetének javitáss érdekében igen jelentékeny tényező
gyanánt mutatkozik.
Az említett közlemény tartalma abban a
gondolatban összpontosul, hogy Csikmegyében
gazdálkodás alapját a bavasi legeldgazdálko
dásrs kell (ektelni, mert cssk ennek segélyével érhető el a csíki székely nép anyagi jóléte
éa hsladásának lehetősége.
Tény az, bogy az ország vármegyéi között a havasi legelőgazdálkodásra való berendezkedésre természeti és éghajlati viszonyainál
fogva is Csikmegye az elsők között áll. Vármegyénk gazdag bavasi legelőkben, a néha fellépő abnormális i d ő j á r á s t ó l eltekintve, klimati
kus viszonyai is kedveznek a havasi legelögazdálkodásnsk. Ezenkívül a természetnyujtotta
emez előnyök kihaszoálására a csíki székelység
nyomorúságos anyagi helyzete is ráulsl.

Máij szó „A M-legÉ paUlhüT c.
MeuiybeL

Április 1 .
Mindezen osztályokét tehát öntudatlanul
mélyen mag» alált álíiknak látta kiesi gyermek
korátél lógva éa annáltogva önönmagát annyival magasabban állóknak képzelte — minden
alapos ok és érdem nélkül — hogyan is ne nevelkedjék az ilyen gyermekbél felfuvalkodott, gőgös
fé/fl vagy nó?
& gőg és felfuvalkodottság pedig ugyanaz
az erk&lcsnek, a mi az acél lényének a rozada:
nemcsak a fényt, hanem magit az acélt is elpusztítja.
Ha gyermekeinket jó erkölcsüen akarjuk
nevelni, kerüljük a néposztályokat ijesztő színben felttntetni s csak a rosznak következményei! tárjuk fel.
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— Képviselői beszámoló. Az abso
lutizmus izgalma alatt elmaradt képviselői beszámolókat a volt képviselők egymásután tartják meg. Vármegyénkben szintén nem volt bessámolú, hisz egy egész hadsereget vezényeltek
ide, melynek egyik célja a beszámolók megakadályozása is volt. Dr, Györgypál Domokos
volt függetlenségi képviselő f. hó 18-án délután
órakor fogja beszámolóját a városháza erkélyéről megtartani. A választóköyönség valószi
nüleg akkor lógja a hivatalos jelölés formaságát elintézni. Élőre láthatólag népes gyülé<
előtt fog a beszámoló lefolyni, ünnep is lesz s
a szép idő megmarad, ugy se a, rai sem fogja
azt zavarni.
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— Djitás a jótékonyság körül. Er- gyermekei

zsébet román királyné véduöksége alatt működő Societatea de binefacere .Paínea Zilnica*
érdemes terv megvalósításán fáradozik, mely
ha a közönség támogatásával találkozik, akkor
a koldus ügyet társadalmi uton oly képpen
szabályozza, hogy Bukarestben nem lesz
éhező ember, Altalános az a felfogás, hogy a
koldus, aki felénk tartja alamizsnáért kezeit,
a neki dobott pénzt nein éhségének csillapítására használja, hanem a legközelebbi korcsmábau elissza. Ez a felfogás tart vissza sokakut, hogy áldozatokat hozzanak a jótékonyság
oltárára és a szenvedő emberiség felsegitésére. A föntnevezett egyesület ezt a nehéz
kérdést a következőképpen oldotta meg: 10
szelvényt tartalmazó és zsebben hordható füzetkét hoz forgalomba 1 leuért s ba kolduson
akar segíteni, akkor nem pénzt ad neki, hanem egy vagy két szelvényt. A koldus egy
szelvény ellenében az Institutul Surorilor de
Caritate-núl (Str. Clementei 17) 5U0 gramm
kenyeret kap, kát szelvényért pedig kenyeret
és meleg étéit. Egyelőre négy napon lehet
ezeket a szelvényeket beváltani: vasárnap,
hétfő, szerda és pénteken. Ha a közönség
pártfogolja ezt a szép eszmét, akkor a város
több pontján is fel fognak állítani ilyen szelvénybeváltó intézeteket s általánosítani fogják
a jótékouyságuak ezt a legújabb és elmondhatni legmodernebb formáját. A tél folyamán
aztán ilyen szelvényekkel majd fát, rubát stb.
is lehet kapni. Ily módon elérhető lesz, hogy
egész Bukarestben nem lesz éhező ember.

is bejussanak az intézetbe. Az iskoláztatás ideje 8 év. Felhívjuk még a szülők figyelmét arra a körülményre is, hogy az
intézettel kapcsolatosan egy országos Jellegű
kertészeti továbbképző ÍBkola felállítása terveztetik, amely valószínűleg már a f. év
őszén megkezdi működését s amelyben az Intézetet végzett növendékek a kertészet minden
ágában és a szőlő-, gyümölcstenyésztésben és
selyemtermelésben fognak kiképeztetni. A folyamodványok folyó évi május bó 16-ig nyújtandók be az intézet felügyelő-bizottságához.
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az
intézet igazgatósága.

H a kössvényben, r e u m á b a n szenved,
— Rendkívüli városi közgyűlés.
ne kísérletezzen semmiféle azerrel hanem vegyen
Csíkszereda város képviselőtestülete 1906. évi
egy Oveg dr. nesoh-féte
április IS én rendkívüli közgyűlést tartott,
Alcsiki képviselöjelölés.
melynek egyedüli tárgya az volt, mikép lehetne
Csikszentmártonból ksptnk a kővetkező kieszközölni, hogy a most épülő MádéfslvaOyergyószentmiklós és majdan Szászrégeuig
tudósítást:
mely csuzt, köszvényt, rea mát, kéz-, 14b-, hát- i s
derékfájást, kezek és lábak gyengeségét ütés, erőlteA Bartba Ignác halálával gazdátlanná kiépítendő vssut s Sepsiszentgyörgy—palánkai
tés, rándulás ficamodásból származó fájdalmakat ás
vált csikszentmártoni választókerület független- vasúti vonalat ne Hadéfalván, hanem városunkdaganatokat biztosabban gyógyít, mini bármely más
ségi és 48-as pártja e hó 11-én délután tartotta ban keresztezze és igy a vasúti csomópont
kQlső vagy belső gyógyszer. Hatása a legrövidebb
jelólA gyölését, tehát egyike az oazágbaa azon Csíkszereda legyen. Nem kell bangsulyozouok
ennek
a
nagy
közgazdasági
jelentőségét
és
fonIdő alatt észlelhető, még a legrégibb bajoknál bt,
kerületeknek, melyek az alkotmányos rend
tosságát.
A
forgalom
és
közlekedés
növekedé
melyeknél sem fürdő, sem gyógyszer nem használt.
helyreálltát legelőszőr megérezve, legszebb alvével nagyobb lendületet vesz az ipar és a
Kapható a feltalálónál és egyedali készítőnél:
kotmányos jogaik gyakorlását megkezdették.
A jelSIőgyülésen képviselve volt a vá- kereskedelem. Városunk fejlődése azért balad
d r Flesch Emil Magyar-korona gyógytárában
lasztókerület valamennyi kőzaége, ott láttnk a y lassan előre, mert csak egy ér: a Sepsi
Gyór, Baross-ut 24. Mám* Budapesti főraktár:
kerület értelmiségét, de nem maradlak távol szentgyörgy illetve Pálinka felé közlekedő voTörök Jóaaef gyógyszertárában. Bodipwt VL,
ezúttal azok sem, kik a közügyekkel ritkábban nal köti össze a nagy világgal, egyébként azonKirály-utasa
13. Andránsy-at 30. — 1 és fél deciszoktak foglalkozni. A megjelentek száma meg- ban teljesen izolálva vagynuk. Az lesz az igazi
literes Üveg ára 9 korona. Huzamosabb használatra
székely
akció,
ha
közlekedési,
forgalmat
és
haladta a 300-at.
teremtüuk vele. Ezen eszme megtestesi
— Meghívó. A csíkszeredai iparos itjn- való családi üveg ára 5 korona, 3 kis, vagy 2 családi
Cseh Vilmos pártelnbk alig ejtette ki ipart
lése
érdekében
tartotta
meg
váro>uuk
képvisági
önképzőkör
1906. évi április bó 16-án Üveg rendelésénél bérmentve utánvéttel kdldjQk.
Bocbkor Károly budapesti egyetemi tauár ne- selőtestülete említett
8-10
közgyűlését,
melyen
(busvét
másodnapján
a Vigadó szálló nagytervét, egybangn lelkes éljenzés sdta tudlo a elhatározta, hogy küldöttség utján kéri meg
mében
műsoros
táncestélyl
rendez.
Belépli-dij:
választókerület szándékát és érzületét.
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisztert,
1 kor. 60 fill. Családjegy 3 kor.
Bartalis Ágost, a kerület főszolgabirája bogy az eredeti tervtől eltéiőleg Csíkszeredát személyjegy
egyszei üjég 1 Jelvény: tulipán. Felülmaga is Bocbkor Károlyt ajánlván 48-as kép- — a vármegye székhelyéi — tegye meg a Jelszó:
fizetésekei
köszönettel
logad és birlapilag nyugviselőjelöltül, ót egyhangúlag képviselőnek je- vasúti csomópontnak. Az abszolutisztikus kora rendezőség. Kezdete esle 8 órako-. Műlölték s erről neki a pártelnökség nyomban a mány alatt ilyeure íienki gnudolni sem mert. A táz
sor : 1. Felolvasás, lavtja Józsa Géza ur. 2,
következő sürgőn)t küldötte :'
nyomor és a szenvedés nspjaiban örültünk, Monolog, előadja Koluubáu József ur. 3. ÉnekBocbkor Károly Budapest, Fasor 14.
=
c e a a a - e a a - t ,
bogy eddig szerzett intézményeinket nem kon- szám, előadja Zareczky Jeuő nr. 4. Zene-szám.
A csikszentmártoni függetlenségi és 48-as flskálják, de fejlődésre nem goudolhatiuuk. Az Népdalok, előadja a csíkszeredai intelligens
párt ma tartott jelölő gyűlése egyhangú lelke
az alkotmányos korszaknak beköszöntésé ifjáság. 5. Szavalat, előadja Bordó Béla ur, 6. az aradi és Csanádi egyesült vasutak
sedéssel Nagyságodst képviselőnek jelölte. Fel- vei bizalommal forrinluak az erős, nemzeti kor- Ének-duett, előadják Frid Erzsike k. a. és gurahonczi cementgyárából, alattirt bikérjük. bogy a jelölési ellogsdni és a dicső máuyboz, hogy az érdekeiuket előmozdítsa. A Zareczky Jenő ur. 7. Szavalat, előadja Jakab zományosnál, Rákóczi-utca 362. házszám
48-as lobogót diadalra juttatni kegyeskedjék. küldöttség tagjai Dr Gyöigypál Domokos veze- Anunska k. a. 8. Dialog, előadják Müller Jualatti lakásán lévő bizományi raktárban,
Cseh Vilmos pártelnök,
tése mellett Hajnód Ignác, Árpa Lajos és Dá- liska k. a. és Székely Ödön ur. Szünidő alatt
Egyidejűleg az országos függetlenségi és vid Ignác még a közgyűlés napján a fővárosba konfetii, szerpentin, tulipán, világposta szóra kis és nagy mennyiségben a legjutányosabb árak mellett és bármely idó48-as pártnak pédig a kővetkező sürgöny lett utaztak. Bízunk benne, bogy utjuk sikeres lesz. kozás.
küldve:
tájt kapható.
— A Szultán-féle ház elárverezése.
Függetlenségi 48 as pártkör Budapest
A
cementre
vonatkozó hivatalos
—
Törvényhatósági
közgyűlés.
Csík
Szultán Lázár elhalt polgártársunk örökösei a
Boyal-szálloda.
vármegye törvényhatósági bi/oltsága f. évi áp- Kőhid mellett levő és két lakrészből álló föld- bizonyítvány bárki által ugyancsak alólA csikszentmártoni függetlenségi és 48-as rilis
19-én rendkívüli közgyűlést. Tárgya sziutes kőházra önkéntes árverést kértek. — rottnál betekinthető.
párt mai napon megtartott jelölő gyűlésén egy- azon hő
királyi megbivó levélnek a felolvasása Az első ízben megtartott árverésen a legtöbhangú lelkesedéssel dr. Bocbkor Károly egye lesz. melylyel
Ö Felsége a képviselőházat május bet igéró 10000 koronás ajánlatot tett. Ezt az
temi tanárt képviselőnek jelölte, felkérjük i május 19-ére összehívta.
Kél béllel ezelőtt még összeget azonban az árverést kérók kevésnek
mélyen ttsatelt páltvezetőséget, hogy a jelölést reményleni sem mertük, bogy
az országgyűlés találták, mert n kikiáltási ár inaga is 30000
tudomásai venni és jelöltünket e párt jelöltjei
törvéuyes időben összeol. Azonban a király korona volt. Eunélfogva egy ujabb árverést
J ó családból való
nek nyilvánitani s erről minket értesíteni ke
rossz taná-sadóit, az osztrák és az abszoln- tűztek ki. Ez ujabbí árverésen pedig 23300
gyeakedjék, Cseh Vilmos pártelnök.
tiszlikus érdekeli képviselőit legyőzte ismét korona legtöbbet igéró lett a vevő esik
A következő nap. Vagyis 12 én már i 0 felségének alkotmányos érzülete. A sötétből
Zakariás Gerő, mert az értékes belválasz is megérkezett és pedig Bocbkor Károly előkerült, szurooyuk hatalmára támaszkodó szépvizi
értesítette Cseh Vilmos pártelnököt, bogy i nsgyságok eltűntek immár és visszasülyedtek a sőségen erós, két lakrészből álló kőépület van t SL a a . - u . 1 0 :
jeltltséget örömmel elfogadja, az Országos fug homályba, a melyből származtak. Űindeuk
— Adakozás a Pál Gábor-féle alagetlenségi és 48-as párt végrehajtó bizottsága ujjong az újkor hajnalbasadásánsk. A'törvény p í t v á n y r a . Pál Gábornak, n csiksomlyói fő- felvétetik ífj. Mardirosz Kristóf füszernevében Tótb János elnök pedig az ugyancsak hatósági bizottság tagjai külsőleg is kifejezést gimnázium kiváló igazgatójának jubileuma al- és vas-Uzletében Gyergyószentmiklóson.
Cseb Vilmosnak küldölt táviratban értesíti
óhajtván adni ennek az általános örömnek — kalmából a tanári testület kezdeményezésére
kerületet, bogy az országos függetlenségi párt értesülésünk szerint — teljes számban fognak tervbe vett Pál Gábor-féle alapítványra Herzis e'ismeri Bocbkor Károlyt hivatalos jelölt- az említett ünnepélyesnek ígérkező közgyűlésen berg Károly fnkereskedő egy darab 1000 kojének.
ronás magyar korona járadék kötvényt, Wenmegjelenni.
der Dávid pedig egy drb. 100 koronás ugyan
— Csikmegye főispánja. Hir szerint ilyen kötvényt ajándékozott. E nagyobb szabású ajándékokért Jakab Antal, mint a csikKöllő fguác marosvásárhelyi vizBgáló-Uirót somlyói róni. kath. iskolák pénzalapjának
FSIhlvAa eléflzetéare.
Csikmegye főispánjává nevezték ki Köllő Ignác péuztáruoka, valamint a főgimnáziumi tanári
vármegye előkelőségének egyik tagja, ki te- testülete ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja
Az április—junius havi második
hetségével hazafias gondolkozásává a politikai
— Az E. K. E. honismertető folyónegyedre u j előfizetést nyitunk.
élettől elzárt bírói székben is magára vonta
irata. A XV. évlolyamba lépő .Erdély" legkormány figyelmét. Kívánjuk és hisszük, hogy újabb 1—8. száma ezu tal a nemrág elhunyt
Egészévre
8 korona.
kiuevezése tényleg befejezett dolog s ez esetben nagy turista: Czárán Gyula emlékének van
Félévre
4 korona.
szentelve, kinek élethű arcképe az első Ispon
gratuláltunk sikeréhez.
látható. Terjedelmesebb élet- és jellemrajzát
Negyedévre
2 korona.
— Választási mozgalmak. Az ország Szádeczky Gyula dr., a sibiseli vizesés-kbez
ban megindult választási mozgalmakból a vár- rendezett utolsó társas kirándulását Buzitska
Külföldre
12 korona.
megyében ia kivesszük részünket. Bár a béke Bél dr. nagy közvetlenséggel irták meg.
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel programm szerint csak átmeneti parlament lesz Utóbbi közleményt, mely egy eddig még le
a most megválasztandó, mégis igen élénk ver- nem irt vadregényes vidéket ismertet, a szertelkérjük azokat, kik az előfizetési dijak seny van a mandátumokért. Az alcsiki kerület- zőnek négy sikerült lénykép-felvétele illusztrálja.
kai hátrálékba vannak, hogy a hátrálé- ben Bocbkor Károly jelöléséről már beszámol- Ezenkívül versben és prózában változatos elmetunk, kívüle még fellép dr. Kiss Menybért, az futtatások váltják fel egymást Apáthy István
kos összegeket kiadóhivatalunkhoz (Szvo- Ellenzék lehetséges muukatársa szintén 48 aa dr., Tanács József. Ekefalvi tollából. Ez a füa központi kerületben dr. Györgypál zet közli egyúttal Czárán Gyula turista irói
boda József könyvkereskedésébe) békül progrfemmal,
Domokoa lép fel, mellette versenyezni fog még T. hattyúdalát, illetőleg a Turi-basadékról szóló
2
deni szíveskedjenek, hogy a lup szétkUl Nagy Imre Dr. Nsgy György ügyvéd, a felcsiki ke- utolsó cikkelyét, melyet 5 kép diszit. A különrületben Török Ferenc, a gyergyói kerületben félék rovatában balála, temetése, emlékének
désében akadály ne történjék.
megörökítése körülményeiről olvasunk. A díszeSümegi Vilmos vannak jelölve.
sen kiállított emlékfüzettel az E. K. E. egy
— Blrkozóbajnokok
Sepsiszent- nagy természetbarát, a közmövelődés lankadatVenni szándékozók Csíkszeredában
A .CSÍKI LAPOK györgyön. A Sepsiszentgyörgyön működő
lan terjesztője s a havasok és rengetegek fáradPetrás Domokos m. kir. postasaerkesztdje és kiadója. Fekete-féle cirkusz igazgatósága 1000 korona hatatlan lölláró a, mint az E. K. E. tiszteleti
dijat tűzött ki dijbirkozásra s a díj elnyerése tagja iráut rójja le a kegyelet adóját, kínok a
és távírda segéd-tisztnél, O l á h
végett Európa minden tájáról összejöttek a révi szorosban felállítandó emlékműre gyűjtés
Gergelynél Gyergyószárhegyen
hivatásos birkozóbajnokok. Bz eddigi mérkő- is indul'. (P'nzadományokat az E. K. E. köKÜLÖNFÉLÉK.
bővebb felvilágosítást nyernek.
zésben résztvettek : Csaja József, Hnderekker szönettel fogad és nyugtat.) Az Erdély 6 ko8-9
Antal, Dasinsky Padub, Holdován Jobn és rona tagdíj fejében megrendelhető Kolozsvári,
Lapunk olvasóinak, előfizetőinek,
az F,. k E. ilátyásbázi irodájában.
Donateli
Hastl
bajnokok,
kik
bámulatos
izommunkatársainak
a beálltat szent ünnep erejükkel és Ügyességükkel gyönyörködtették
alkalmából
boldog ünnejteket
kíván a közönséget. A dr. Nagy György ügyvéd
— Siketnémák felvétele. A siketnéa Csíki Lapok szerkesztősége és kiadú- elnöklete alatt, dr. Mélik Endre ügyvéd, dr. mák áll. s. kecskeméti intézetébe az 1906/7.
Zalán István István főispáni titkár, Beuyovszky tanévre nem- és valláskülönbség nélkül felvéhiratala.
— E s k ü v ő . Helvig G. János fürdőtnlsj- Sándor cs. és kir, lóbadoagy, Ágh Béla csend- tetnek olyan 7-tól 10 éves korú Biketnéma
örhadnagy, Maioue Vincensó vivómesterl'öl gyermekek, kiknek a siketségen kívül más
donos leányát Lottit, folyó hó 17 én (húsvét alakult versenybíróság, gondos, lelkiismeretes- testi vagy szellemi fogyatékosságuk nincs.
harmadnapján) vezeti oltárhoz Moldován János séggel ellenőrzi a birkózást, a szabályok szi- Felvételért a legszegényebb szülök is folya
iparos polgártársuk. A kötendő frigyhez tar gorú betartásás. Mint értesülünk, a Fekete- modhatnak, mert az intézet igazgatósága módféle cirkusz hozzánk is ellátogat.
ját ejti annak, hogy a vagyontalan szülők
tós boldogságot kívánunk.
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Kitűnő minőségű

Portland és

Wender Dávid.
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Gyergyóditrói határban
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TÖBÖK SZERENCSE KOYACSA!

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy saját telkemen BraS8Óban, (Vasutuiczh), a tránváj elágazásánál, bel- és külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok s i e m l é k e t és

az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 25 millió
k o r o n n á l több nyereményt fizetttlnk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek
között a 2 l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és pedig:
kétszer a nagy jutalmat a 000.000 koronás főnyereményt,
a legnagyobb 400.000 koronás főnyereményt,

mindennemű butormárvány lapokat.
Továbbá raktáron tartok: Gránit,
Syenit, Labrador és Andesyt kemény
kőzetü síremlékeket, amely kaphatók 2 0 koronától 2 0 0 0 koronáig.
Mind első kézből a legolcsóbban beszerezhetők. — Ügynökök mellőzésével kérném egész bizalommal h O Z Z á m fordulni,
mert ez által nok megtakarítás érhető el.

továbbá 5 á ÍOO.OOO, 3 á 90.000, i á 80.000, 3 á 70.000,
3 á 60.000, több 60 OOO, 4 0 . 0 0 0 , 30 0 0 0 , 25.000, 20.000
6.000, és ezeken kivUl számtalan 10.000, 5.000, 2 000, 1 OOO, 600 koronás
és egyéb nagy nyereményt. — Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb
kezdődő, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.
A most kezdődő 18. •|0K AA A sorsjegyre CO f\AA pénznyeremény
magyar osztálysorsjátékban IflVeVVV
jsmét
UöetJVv j u t és összesen

•ÉK* 14 m i l l i ó 459.000 k o r o n a

yyyyyyy ^ K y y y y y ^ p ^ y y y » ^

hatalmas összeget sorsolnak ki.

Rendelje meg a neve mellett 3 1

pénz széppé varázsolja az ele fii Talán meglepi a
a feleségét vagy ai asszony az ural a neve melálló sorsjegy megvétsle sllal egy fonyercmeny, || ,
,
_ sysl A vélétlea aagy szert cet |atuik az életben éa
9 Á I C7flIlfllinCaC7amAT l W""»" " l ^ t hogy eppen egy szerencses véletlen
UllU ' SÍCI C l i t ű v u i u d l l l U l !fa'vt»» • seve melletti számot eltslalta melyre egy
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AMár, Ann
DINI;
Adsll. Apeii
Aioitu, Amália 191(12
ÍIM45
Aladár. Ana
Albert, A alolia 2IIII»
Alired. Apollenia
ilís",
ákos. AraDka
Ambrus. Berla 2"»SS|
ázdras. Bianka 3i:l',2
Ailal, Borbia ..lll.'ii
Ariold. Boriska H742I
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.'.-.MI
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41 -as
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Deni. Eriiébe! «411
Ede. Eíier
i:iv.>i
Ehk. El»l
l'lúvl
Elener. Fiira
Emil r anr sia •J2IH!
Ca re, r^ita
Î42.V!
Erna. finv.-ava -I !l|:|
l'e . •; „i.-;j í:> ;••«
Fri yjj. j .ir j.la :;l'
]' • )}. u.j iia :! •;;:>
Babor- d ÜV15 •M is
Cajjjr il ÍJ a •ol7:l
bj jj y. II: rie't 41.»",
Uj a. U t i ii ;,i::is
«imzlas. 1I.1 ia sl ni
6vor;v. loi.vka si:si
Oyula .nu .ka
s:i!l!l
Hen.ii. Iloaa liil'iU
Uernani. Una 12 r. 11
Biijó I ka
I j:tó 41
I:ajc- iros
121,1.,
Illés, irma,
l-il.ílO
Imre. Izabella 121.11
István, lanka
»13
lzidar. Islaaza
MOH
e
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lí KB
íll.'St
9>K)
leao. Inliska
lozsel. KarollI illa
Hal uí. Hallika 2ss;t
Í4ÍIÜ
K r , K latin -">
Iván. lolái
lakab. Itiia
lános. ladllh

Kor.i.'l. Klara
K:vi I. KIjiiIJ :|.',lls
L: j Áomclia :ls|:l*
li "'I . Iriszina ífs.'Jli
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21441
Ödön, Narcziai üi!h:i
Pal. ffeBSll 21.'.'Iii
Pcler Olga > 24i.;
P sia, Panla
aiitiírd, Pelagls :'i;r.
Ro:e-: Pelot a :t-V:ni
Bu loll. Pimska HT • i •
Sala:non. Hej na
Si 'ii Bosi.a ;N-'.<.
Saidi . Ilozalia 4T'
SIIQOI. Sári
Taaias. Sar.illa HIT
Tibor. Szercna
:>|'l
Thimir. Thea.O'ia
Tivadar. Terei
Tóbiás. Terűi l-'.lilil
Vendel. Valéria !-•!
Viklor. Veronika i-M
Vi mos Vi lúi'U I :í'i_ii
Viacs, Vilina
l.':l".is
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Hegrendelések pontosan és késedelem nélkül eszközöltetnek.

hozzánk bizalommal beküldeni, miután tenii szerencseszámok gyorsan elfogynak,
és az L osztály húzása már november 23-án és 24-én okvetlenül meglesz.
Bankháza,

. _

koosikészitő és kárpitos

10—10

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldese ellenében küldjük, — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket
eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
Mt* f o l y ó

E

SSJ6

eredeti sorsjegy fii 1.50 v. kor.

1

E

Szolid és megbízható tartós munka, - ^ a

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerll árai:
4

J

Rnganyos díványok, mstraook, hajlított székek, koosiiilések állandóan
kaphatók. Kárpitos munkák ízléses kivitele. Munkám szolidságát üzletein
régi hírneve biztosítja.
BAYER FERENCZ

ÜOO.OOO,
2 á Í O O . O O O , 1 á 9 0 . 0 0 0 , 2 n 8 0 . 0 0 0 . 1 á 7 0 . 0 0 0 , 2 il
« O . O O O , 1 ii S O O O O , 4 O . O O O , 5 á 3 0 . 0 0 0 . 3 ii 2 5 . 0 0 0 , 8 á
2 0 . 0 0 0 , 8 il 1 5 . 0 0 0 , 36 ă Í O . O O O korona és sok egyéb nyeremény.
1

ü

Raktáron tart inindennema ruganyos kocsikat. Elvállal minden a
szakmába vágó javításokat és átalakításokat és ócska kocsik becserélését.

- 1 , 0 0 0 . 0 0 0 l C O X O X L a

;

E

»

y ft

G s l l £ s z e r e d . a , XSá.lsöczT'-'va. 3 5 2 . s s - S a j á t

Továbbá 1 jutalom O O O . O O O , 1 nyer. 4 0 0 0 0 0 ,

j's eredeti s o r w írt—.75 v. kor. L50,

Teljes tisztelettel: ST®gy 7 é a a e f kőfaragómester, Brassóban.
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Budapest

Törökét, Budapest,

W , Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete, -wm

Fétrudink osztályzersjátek-űzlatel Központ: Teréz-körut 46a. 1. fiók: Vúczikörut 4 a. II. fiók : Muzeum-körut 11a. III. fiók: Erzsébet-köruí 54 a.
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I

Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tarlaliü egy_*liler vlxben ai orsiágos ni kir. kémiai intései is regykisérleti állomás elenwést szerint
Kénsavns káliumból
Clilor káliumból
Clilor nátriumból
Kcttcd szénsavas nátriumból
Kctted szénsavas mészből
Kettőd szénsavas vasélccsbül
Timföldből
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek összege
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya 15' C-nál

0-02HÍI grammot

0-0239
OoI14
21760
1-6B17

0-040IÍ
„
0 OOtití
0 0700
nyomokat.
4*0175 gramm

1-7834
1-004

Mérték adó orvosi vélemények szerint a .Szent László forrás*
vize szerencsés Ssszelételénél, nevezetesen szénsavas égvényes ás földes sókban való gazdagságánál fugva kiváló jó batásn a légzö, emésztő és bngyelválasztó nlak és szervek, mindennemű hnrntos hántalmai ellen.
Vas és jódlarlalma miatt kiváló előnnyel használható bármiiéle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valaminl fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhalóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt baté anyagainak a szervezet által valé feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége lulytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Szeut László forrás" vize kezelöségénél:

Csutak Albert és Bruza Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kászonujfalu; vasúti állomás: Calktusnád és Kéidlvásárhely.

LCSO BÚTOR.
Egy bútorgyárnak csődtömegét mélyen a becsáron
alul megvettem, mi által azon kellemes helyzetben vagyok,

modern stilii háló- és ebédlő-szobákat,

valamint SZalongarnitUrákat, divánokat és mindennemű b ú t o r o k a t vevőimnek rendkívül olcsó árban továbbithatni, melyeknek megtekintésére raktáraim bármikor
rendelkezésre állanak.

Tiszteletel Fogolyáü Eiidre
Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda József könyvnyomdájában,
1906.
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