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CSÍKI

POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALj

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetéssk én előfizetési dijuk is küldendők.

Az urnák körül.
Magyarország legújabb történetében
a most folyó választások a legfontosabb
momentumot képezik.
A várható nagy politikai átalakulások előre vetik árnyékukat. A mandátumért igen sok helyt heves harc folyik ;
uj, eddig a közéletben neui érvényesülő
társadalmi elemek lépnek fel.
Legjobban bizonyít az utóbbi idők
szellemének megváltozása mellett az, hogy
a rossz választási rendszer dacára, az eddig elnyomott politikai irányok teljes érvényesülésre találtak.
Felébredt a nemzetben az öntudat,
állami és társadalmi téren kínosan érzi
és látja a hiányokat, melyeknek pótlása
szabad mozgást kíván. Az elmúlt szabadelvű korszak alatt csak formailag volt
meg a nemzet önrendelkezése, most a
nemzet belátva, hogy igy fejlődése meg
van akasztva, valóságos önrendelkezést
kiván s szavazatával a rossz választási
rendszer s a hatalmi önkény dícára a
függetlenségi pártot emelte többségre.
A jövő érdeke, hogy egy párt teljes
hatalmi tulsulylyal kerüljön ki a választási
harcból.
A pártok szerinti széttagolódás a
a parlament egységes eljárását és döntő
súlyát fogja tanítani.
A jövendő, minél erélyesebb politika
érdekében szükséges és óhajtandó a iüg'
getlenségi párt minél határozottabb győzelme.
A nagy válság története ugyanis azt
mutatja, hogy a függetlenségi párt vezetője, Kossuth Ferenc és maga a párt ia
a válságot mozgató küzdésekben rend-
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kij^Fhiggadt magatartást tanásitutt; mérEnnek tulajdonítható, hogy n 67-en
téjrate akkora volt, hogy a válság ered törvényeknek legalább becsületes végreniényes megoldását csakis a bécsi körök hajtását követelő 48 as párt, dacára józan
bűnös makacssága okozta.
* mérsékletének a politikai és szolgai siEzen higgadtság meg lesz ezentúl is ; mulékonvságlioz szokott, Bécs előtt nnyanélkül azonban, hogy a nemzeti állam nyira ellenszenvesnek tilnt fel.
kiépítésének munkájáról bűnös könnyelMi becsüljük a G7-es törvényeket,
műséggel lemondana.
de csak ugy, ha azokat becsületesen érIdeje, hogy már egyszer vége legyen telmezik és hajtják végre.
a sfriiccpolitikának s a bujkáld játéknak,
A jövő feladata a magyar politikámelynek kártyáiba nem lehet belátni s
ból száműzni a farizeus képmutatást.
mely vakmerően és titokszerü arccal hazaA uiost iolyó választások eredménye
fias politikát hitet el a nemzettel, mely
az
eddigi
jelentések szerint vatószinllleg
politika végcélja azonban a saját zseb.
a függetlenségi pártnak nbsolnt többsége
Gazdasági politikánk terén kell első
lesz.
sorban az ország függetlenségét kivívni;
A diuditlmns párt működése elé biaz eddigi közösség mellett iparunk nem
zalommal
tekintUnk ; bizunk abban, hogy
fejlődhetett s valóságos szélhámosság volt
elhitetni az országgal, hogy gazdaságilag liatározott fellépésével az ország jogait
érvényesíteni togja s bizunk abban,
igy is a modern haladás terén volt.
Elég rámutatni, hogy mostani ipa- hogy mérsékletével Magyarország jövő
runknak egy jó percentjét a mindenkori fejlődésének alapjait a viszonyoknak megkormányok tessék-lássék ipari politikájá- felelően a legcélszerűbben fogja lerakni.
nak párt szolgálatokban kiérdemesült
akarnokok elhelyezésére szolgáló intézetek
képezik.
Igy természetesen egészségtelen alapokon fejlődött még a meglevő kisiparunk is.
De nemcsak gazdasági téren, hanem
közjoga terén egész határozottsággal keli
sarkára álljon a nemzet.
A szabadelvüpárt a politikai mérsékletet összetévesztette a politikai simulékonysággal; ez már a gerinctelenségig
fajult.
Ennek tulajdonítható, hogy oly hosszú
idő alatt a közös intézményekben legalább
a közjogi állapotnak megfelelő változtatásokat Bem tudtuk keresztül vinni.

didaktikai szempontok vezéreltek, de azokat ugy
fejesem ki, hogy lehetőleg tekintettel voltam a
helyi viszonyokra is, azokra vonatkoztam, sót
Tuiij>án.
motívumot ia vettem azokból beszédemhez. MinIrta: iq. BOTÁB Bél.A.
denütt volt miból kiindulnom ; van itt in.
Madánlu In» ketiecskéink pirosló rirágu, Fölteszem magamnak a kérdést, hogy tu
bomlásodon hogy kiderült a magyar rilága;
lajdonképpen hol la vagyunk mi most? mi es a
Szírünk felett téged honiunk, imábt/i hely
rnyy
itt dallnoi,
Erdélyben a katholiciamuara 1 ml a széSered haliitzik rónán, Mrren, nzrílü *őhajtá*bau
!
kelységre 1 És ugy érzem, hogy caak ugy tolul
Ma dániaion kertecukéink pirosló rinígn,
ajkamra
a
felelet,
hogy nem ia gyóaök annak
tíomfásoiloH hogy kiderült a magyar riláiju;
hangot
adni,
nem győzöm ast kifejezni.
Merre járunk vgy tanítgatsz, hogy étixilk
meg
régre,
E« a hely itt CsikaomlyA, önmagában véve
ifikép deríti öröm meg fény magyarok rijérr.
egy kis hely, de egéss Erdélyben aa egyetlen
Jfadárdalot kertfeskéink piros/ó ri rútja.
tissla •'katholikua megyének a legfőbb helye, amely
Oh be szépen ran felírva lángoló orcádra
felé áhítattal tekint minden katholikus székely
Szebb jöeőnek, nagyságunknak hojnaJhamuhisu
Sjmrunknak honjiui buzgó ]nhlo/d#u. éa vágyik oda ugy, hogy hiauyiik annak éleiéből
Madárdalos kertecskéink pirosló rirága,
valami, ha még nem járt itten.
Illatozzál, rírágotzál, hozz fényt e hazám. Éa mi vonja annyira ide as embereket ?
Szírünk felett eh igeiünk, templomokba hmilunk,
osiksomlyói Mária. E miatt annyira híres
Jjiy magyar él e hazában, mindörökre Aáldunk.
ez a hely, emiatt legkedvesebb minden hatliolikua székelynek; enélkul jelentéktelenebb volua
falunál, emiatt páratlanul jelentékeny az
A Mária-kultusz pedagógia jelen- aok
egész székelyföldön, sót egyetleu aa egész Ertősége.
délyben.
Irta és a csikaoralyói tanári kongresszuson előadta.Innen került ki a székely értelmiaég legFál látván apát, státust referens.*)
nagyobb része, nemcsak a székelyföldre, hanem
Uraim I Tisztelt kongreusua I
as egéss Erdélybe, sót még annak haláralu tul
Mióta a fótanhatáság képviseletében a ta- mesase vidékekre is. A csiksomlyói csudatévő
nári kongresszusokon megjelentek, mindenkor Mária aunyit telt a azékelységért, a mennyit Ó
vettem alkalmat egy-két szóval Udvösölni a kon- rajta kivül senki és semmi. Érthető, hogy képét
gresasust; engedjék meg, hogy most is est te- Csikmegye aimerébe Is bevette.
hessem. Habár feiasólalácaiinban pedagógiai és
Abban a munkakörben, a melyet lateu as
*) Mnlt azámankban jeleztük, hogy a kiváló Üdvösség oekonomiájában Máriának kijelölt, van
pap és tudóa felolvasását, melyet a tanár kongreaz- as isteni igss tanításnak tissla épségben való
azuson Csiksomlyón tartott; kOzflljük. Kedves köte- fenntartása sértetlenül mindennemű lévelylyel
lességünknek tartjuk e u n Ígéretünknek eleget tenni,
ssemben.
már aa, előadó személye iránti tiszteletből is.

Azzal a reménynyel tekintünk a
jövő pnrl áment működése elé, hogy az
lehetővé iogja tenni, sőt biztositani togja
a magyarság hódítását és diadalmas előrenyomulásását ugy gazdasági és szociális
téren, só't nemcsak e téreke», lnincm lehetővé iogja tenni, hogy a magyar genius
meghódítsa a közös intézményeket is.
Milyen nagy változása az időnek !
Gondoljunk Kossuth Lajos ki nem békülő szellemére s gondoljunk Kosáulli
Ferencre, a Habsburg miniszterre, ki apja
hagyományait most is megőrizte. S e
hagyományok lényege az ország önálló
érvényesülése, mely 67-ea alapon is megvalósitliató, vagy legalább is ez megkísértendő, mi hogyha megliiu^iil, ugy

ismét a függetlenségi párté az igazság,
mely ez esetben az Ausztriától való teljes
elszakadásra törekszik.
Bármely közjogi formában ugyanis fő
az, hogy az ország önállóan érvényesüljön.

Pártoljuk a magyar ipart!
Iriu Bálás Béla.

Mikor a magyar nemzeti politikát a képviselőházból kiszorították, az átvonult a vármegyeházába s hogy az erőszak innen is kikaihatalmazta, s/.étterjedt az egyes emberek
közölt és moal olt van, a honnét a világ öszszes katonáival, csendőreivel sem lehet kiszorítani :. a magyar honleányok és hazafiak szivében.
t
A képviselőházat elnémíthatták, a vármegyei ellenállást meglénitbaták, egy lehetetlen a
ez az, bogy rendelkezhessék a világ bármely
hatalmassága is arra

nézve, hogy valaki élei-

méi és ruházatát, lakása berendezését, mailkaeszközeit honnét szerzi be, egészségét helyreállítani, vagy üdfllui hová megy, vagy hogy
megy-e.
S elkábító csapást mérőnk sok azázados
fojtogatAnk és kíszipolyozónknak, Ausztriának
tejére, ba őt gazdasági'ag bojkottáljuk.
Belátta ezt rögtön a magyar közönség, a
mely uyersterményeit olcsó pénzen Ausztriának
adja s iparcikkeit és fürdőit drága pénzen veszi
és használja s mintegy életösztöntöl hajtva,
hangzott el s felhívás, szervezkedjünk Ausztria
iparának bojkottálására, alakitsdnk magyar ipar
védőegyesiileleket, föl a tulipánnal, pártoljak a
magyar ipart!
És a mi ezen

örömben legédesebb, Sze-

redáhan is lelkes honleányok és hazafiak megalkották a magyar vádőegyesOletet a viruló
tulipánnal mellükken, a poézis szavával irányítják a magyar ipar

védelmét célzó gyakorlati

működésüket.
De ne is maradjon ki ebből a nagyszerű
iparvédelmi szervezkedésből senki, a kinek ma-

Ezt tette it is, megvédvén a csíki székelyMária első szent királynak dta a mi anyánk,
séget a diadalmasan előnyomuló léviannal szem- a magyarok Nagyasszonya, országunk — Mária
ben, megtartván azt ősei hitében, Krisztus igaz országa. Ha bajban voltunk, Ö hozzá folyamodvallásában együttesen.
tunk és Ó mindig segített rajtunk; 0 mindig
Ezért zarándokol a székelység initiden esz
teudőben piinköstkor a diadal évfürdnli-ján liá:ábói ide Bzüz Máriához oly nagy számban, hogy
aki uem látta, annak fogalma sincs a csiksutnlyói
pünkösdi buCBujárásrél. Itt helyezte el iskoláit ia
Szűz Mária lábainál, hogy gyermekei az Ö tiszteletében, szeretetébeu uőjjeuek föl éa azt innen
magukkal vigyék az életbe. Valóságos központjává lelt ez a hely a vallásoB és kulturális életnek a székelység között.

itt volt melletlüuk ; béke alatt a osaládban, há-

férfiakról, az innen kikerült tanulókról, a kifejtett ludományoB éa irodalmi különösen költői
munkálkodásról, az áhítatot keltű Mária-énekekról, a csiksomlyói Iii rea kanciouáléről, a barátok régi nyomdájáról Btb., de ezeket bármily rövidre szorítva Bem vouhatom be felszólalásom
feladatáuak keretébe, Mária nélkül azonban itt
semmi sem lett volna. Itt mindeu Máriának —
a Mária-kultusznak köszönhető. A .Mária Társulat* már régebben virágzott a a diáknak leguagyobb ünnepe az volt, ha iniut szodáliota SarlósboldogasBzony napján HBCendálhatotU
És kell-e még caak kérdezni is, hogy ennek
s asellemuek minő hatása lehetett az ifjúságra ?
Mária szelleme az ifjUBágrs I Általában sz ifjúságról, de különösen a magyar ijuságrsl Ki
lenue képes annak üdvöa hatását megmérni s
azt kifejezui ? Mária azelleme uálunk nem csupán caak a jámbor valláaosaágot jeleuti, banem
egyúttal as erős hazafiságot ia.

ciót sem akarok tartaui, mert ennek nem ea a

ború idején a veszély beu, imádságunk kösitt a

templomban, nincB templom, a melyben neki legalább oltára nem volna és mennyi sstbra, képe
az országban miudenfelé I A költészet a magyarok Xagyaeszooyáról. Pátronájáról zengett, képe
a hadizászlókon ia ott lengett, érmeken és pénzeken fénylett. Egy azóval Mária neve életünk
iniuden vonatkozásában ott volt. A Mái>a-kulluas
uáluuk egyúttal nemzeti kultusz.
Nem akarok erről itt értekesai s prédikáSokat lehetne beszélni az itt működött tanhelye, be ezeket jött

fölemlíteni ilt a odkaom-

lyói segitő Máriánál, nbol tanáraink Ssasejöttüak
fontoB iskolai ügyekben tanácakosni.
Az a szellem, a melyben ml inléseleinket
vezetjük, az ifjúságot ueveljük, as a keresztényi'
aég szelleme; ebből pedig Mária tisztelete nem
hiáuyoshatik. Kereszténység as, a melyikben
nincs meg Mária tisztelete ? Kereszténység Mária
uélkiil nem lehet; Krisztus vallásából a Máriakultusz ki uem sárható, abból as ki nem maradhat, nem hiányozhaük.

Ilyen jelentékeny helyet foglalván el a
Mária-kultusz a kereszténységben és a baaaflságban, hagybató-e as figyelmen kivfll aa ifjúság
oktatásánál, nevelésénél ? Semmi esette sem. Bét
az abban rejlő pedagógiai motívumok a lehetőségig felhaBsnálandók.
Nem ogysserü pietismusról van saé, hanem
az ember életének olyatáa való bérei.daatatröl'
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gyar szivet âdott u Iateu; tegyen félre mindsakl mindenféle más azempoatot; ne lásson
ebbeo a mozgalombaa egyebet éa ne kereueo
egyebet, mint aa orncig hasait, ismoaiUaát,
nemzetünk ellenségének a gyengítését, visszaszorítását.
Az olyan klesinyes szempontok, hogy ki
kezdette, vagy hogy kinek milyen dicsőség jut,
ebből a mozgalomból legyenek számflzve.
Aa a legdi esőbb aki a hazának adja a
maga dioaőségét. És most nagy szüksége van
a nyomor és szenvedés országának erkölcsi és
anyagi előnyökre s ex csak ngy lesz, ha mindem jó magyar honleány éa hazafi megteszi
kötelességét s harcol a magyar iparért, a tulipáa iegyében I
Védőegyletek

története.

a morzsákból, melyek az államháztartásnak
asztaliról a hadsereg lakomijinil lehullottak
Igyekeztek a vérszegény magyar ipart is támogatni. Az Ötvenes években újból hanyatlásnak
induló magyar ipart tnlajdonképen as állami
támogatás kezdette erősíteni.
Ipariskolákat állított, fejlesztett a kereskedelmi kormány. Tanműhelyeket nyitott. Csíkból is — tudjuk — csapatonként vitték a székely gyermekeket gyári tanmfihelyekbe. Gépeket osztott ki a kormány, OsztOndijakat nyujtott. Kiállításokat rendezett. Jutalmazta a kitünő iparosokat.
Az 1881. évi XLIV. törvénycikk megadta
a keletkező gyáraknak a nagy kedvezményt,
az adómentességet.
As mégis még 1894-ben is 264,946.000
forint ment ki ebből a szegény országból iparcikkekért
1881—1890-ig 475 gyár keletkezett.
1891- 1896-ig 169.
1889—1894 ig 80 millió forintot fektéitek gyárakba.
Óriási leudBletet vett a malomgyári-ipar
a mi földmivelő országban természetes is. Az
után a vasgyártás. Ez az ipar oly nagyra fejlődött, hogy ma már nemcsak, hogy oly világhírű alkotást aminő az uj Erzsébet-hid, Budapesten, teljesen magyar anyagból magyar rauu
kisok építettek, hanein jelentékeny kivitele is
van az országnsk.
(Pl. Oroszország Magyarországból rendelt,
vssiiti sioeket.) Szépen fejlődött a fonó és szövő
ipar is.) A sepsiszentgyörgyi székely szövőgyár
országos hirB.)
ügy, hogy 1896 ban már 3899 gyár volt,
a mely szám azóta még egyre szaporodott.
És mégis ma is a mostani statisztikai
adatok szerint is 100 ezrek vándorolnak ki a
magyar zsebből rongy osztrák áruért, nagyhirB,
haszantalan osztrák fürdőkre.
Mert nagy szin vakságunkban szebbnek,
pompásabbnak látjuk azt, a mi idegen, mint a
mi magyar.
De a tulipán bevonult gyárakba is és viszi onnét sz árut a magyar hajlékba, a sovinizmust a magyar szivekbe I
Vigyed tulipán, vigyed népünknek kedves
szép viriga, áldás fakadjon, a hol megjelensz
és befogadnak I . . .
Kossuth börtöne kivirágzott... Virágozz
tulipán . . . virágozz . . .

Eossntb Lajosnak az elméjében siflletett
tolt mag először a magyar iparvédelem gondolata, még padig a — börtönben. 1841-ben lépett fel as eszmével. 1844 ben létesítette az
első iparegyeaflletet, a mely alapszabályaiban
arra kötelezte a tagjait, hogy mindazon ipari
termékeket a miket Magyarországon gyártanak,
készítenek, azt itt szerzik be. Az elsO közgyűlés 1846. november hé 17-én volt Pestvármegye székházinak dísztermében ériisi szám 138
vidéki flókegylet vett részt.
As akcióknak oly ellenállhatatlan halisa
volt, bogy egy év alatt 96 ipartelep létesült.
Sót 1 millió forint alaptőkével gyiralapitó részvénytársaságot is csináltsk.
A felkeltett életösztön megtalálta a maga
érvényesülési feltételeit.
60.000 forinttal gyapjnfonógyár alapíttatott, 90.000 iorinttal vegyészeti szBkségletek
gyára, 30.000 forinttal vasmBgyár, 20 000 forinttal festógyir és igy tovább . . .
. . . De jott a végtelen nyomor és szenvedés, a bitó, a bOrtOn s az évszázados fojtogató ajra torkunkra lette a kezét s Ansztria
minden piócája asztalhoz Olt... Toroztak . . .
Az alkotmányos élet helyreálltával újból
keletkeztek ajból időnként iparvédelmi mozgalmak, alakullak védegyletek, de ezek annyira
elszigetelt jelenségek voltak, hogy hatásnk nem
terjedt ki nagyobb körökre, mint pl. egy-egy
sportegyesületé. A politikából hiányozván az
életenergia, nagyobb hajtócsővel ezek sem rendelkezhettek. Bár dicséretre méltó eredményeket szintén mutathattak fel.
Mindenesetre pedig képviselték az eszme
.4 tulipánkert.
állandó szükségességét s mintegy permanenciiben levO előkészítői voltak egy hatalmas, nagyA Kossuth Lajos nemzetére balsors nehearányú mozgalomnak, a mely most iine a tnli- zedett. Eljött a folyton erősbödő magyar nempán jegyében be is következett 1
zeti Öntudatra, Oüérzete az a súlyos megalázta
lis, hogy Ausztria politikai vezetői azt a poliÁll ami ipartejlesités.
tikát akartik állandósítani, a mely a nemzet
Az egymásután következó alkotmányos erkölcsi és auygi szolgaságát foglalja makormáuyok, hazánknak Ausztriitól való foko- gában.
zatos gazdasági különválását célozván, azokból
És mig az erkOlcsi szolgaság ellen a nem
bogy ne legyen méltatlan Máriához. Ismerni kell
ót; tndai kell, hogy ki Ö a kereastényaigben
ás a magyar nemset életében, — basánk törté
netébea. Ea halároaaa meg a hoiaá való viaaoayankat, kelt Iránta biaalomra, serkent erényeinek a kivetésre.
Életének minden moasanalában találnak
magunknak valót, ékár tisslaságát lássuk as ó
asepMtlenaógébeo, akár az anyát legszentebb
eaaládi körében, akár a ssenvedól a kereszt tövében. Mindenütt Ideálunk Ö, aa marad örökre
aa emberiségnek mindaddig, a mig adnak valamit a asBaiea ártatlanságra, a mig fennmarad
a eaaládi élet áa lesz ssenvedéa e földön. Est a
fenségesen nagyaaerü tartalmát a keresslinyaégaek ne használnák fel az iskolában? Hol lehel
aánek a Betelésnek ennél hathatóaabb, hatalmasabb eaikősei ?

gyünk éa mindnyájan éreasük magunkon sa Ó
jóságát. Mert Mária mindenkinek anyja, aki
hozsá menekül; éa nem atyja sunak as Isten,
akinek nem anyja Mária.
Ma ngy tűnik fel olndeu körülöltünk,
mintha aa emberisig neveléae el volna vélve,
oly rosaa saellem keid lábra kapni mindenfelé.
Látunk nagyon jót ia, de a jó mellett minden
téren annyi rosszat, mintha a rosz kerüli volna
fölssinre s mintha a jót elnyomná. Ne engedjük
ezt, mert aa ellenkelik a világ erkölcsi rendjével. Mi a jóról meg vagyunk győaidve; hlrdes
Blili est mindenfelé, öntaük ast tanítványainkba
bogy aiok vigyék azét as éleibe, hogy emberiség újból jó aaellemben regenerálódjék.
Mlodeul fel kell hassnálnunk a helyes nevelés érdekében, amit nekünk a kereszténység
nyújt. Ne hagyjuk tehát ügyeimen kívül ueve
Képzeljék el Uraim a jelenelet és lássák lési rendszerünkben aat a nagy értéket se. i
maguk elitt, a mikor aa ifjú leborul Mária előtt melyet a Márla-kultusa magábau rejt ugy val
á* igyekaalk bossá málló lenni 1 Minő leki álla- lási, mint nemzeti aaempontból. Meg aatán gon
pot ez 7 Ninca pedagógiai elv éa rendaaer, a doljuk meg, bogy Mária a legjobb pedagogna at
mely nevelő, nemesíti hatásában ehhes fogható egéas világon, Ó nevelvén Jéanat, a mi iateui
lenne? Bal as iskola a legáldásosabb aikerrel Mesterünket, Mi aa Ó utain akarunk járni, ö róla
tanulni, mert aa Ó iskoláiból kerülnek ki ások
ártákeaitbeti as iljuaág megnemesi lédére.
jellemek, a mlaőkről legközelebbi kougresssL
Éa csakugyan példák mutatják a múltból,
sunkon valék szerenoséa ssólaui és * minókre ma
bogy mennyire kiváltak Mária Bal társaik kösül nagyobb saükaége van, mint bármikor valaha.
viselet-, szorgalom- is egéas magatartásban. Sok
Státnaunk tanárait a magyar katholiolsmua
dináreleat hallhatni Intézeteinkről, mig ssokban ezen olasasjkua földjén a calkaomlyói Saüa Mária
a Mária Tinalatok virágostak. Asért valóban lábánál öaasejóve fontos tanügyi kérdésekbeá la
Örvendetes azoknak sservezáse ma Is éa kivá- náeakoanl, a föahatoaág nevébes, mint annak
aataM, bogy senki se legyen iQalak kOsBI, a kl kiküldöttje aalvemból üdvőalöm ia mnnkálkodá
annak jótéteményében ne réssesBljőn, mert
aukra aa égi kegyelem annyi sok Jótéteménye
Mária kaltnasnak egáaa aevaléstnket át kell által megsaentell templomban esdó lélekkel segíthalnia, hogy mindannyian Mária gyermekei 1« ségül hívott Isten bóségea áldását kivánom.

A Bukarestben tartózkodást ki-ki tetszés
szerint megnyújthatja. A visszautazás ugyanazon az útvonalon történnék tetszés szerinti
időben.
A kik Románia más nevezetességeit is
megakarják nézni, azok jnlius 11-én reggel
Bukarestből kiindulva Oiurgevőba mennek. —
Innen a Duna túlsó felén megtekintik Rustauk
bulgár várost is. Giurgeóvtól hajón megy a
társaság Ceernavodáig, innen pedig vasúton
Konstantza fekete-tengeri kikötő városba. —
Visszajövet Galatz dunai kikötő várost tekintjük meg, honnan Marasestin, Adjudon és Gyimesen át térlink haza, vagy a bő borvizli és
üde fenyves levegőjű székely fiirdők valamelyikében megpihenünk.
AZ alatt irt bizottság — mihelyt az ada
tok beérkeznek — részletes uti programmot
és költség kimutatást állit össze és ad ki a
látni valók rövid ismertetésével.
Addig is az érdeklődők részvételüket
Marosvásárhelyre a bizottság bármelyik tagjának bejelenthetik.
E kirándulásnak politikai tendenciája
Csikmegye ipara, fejlődése.
nincs. Nem akar egyéb lenni, miut a szomTalán nincs az országnak vármegyéje, szédság iránti rokonszenv megnyilatkozása és
a melyik jobb anyagi existentiát teremthetne egyben dokumentálása annak, hogy a magyar
társadalom elismeréssel vau Romániának némagának, mint Csikmegye.
Mit gondolnak akik eladják az óriási er- hány évtized alatt nagy kitartással és önfeldőket, vájjon miért dobálóznak ugy a Herz áldozással elért haladása iránt s a jól végzett
Mérők, Steinhei-zek, Herzmanok a milliókkal munka nevezetes örömünnepén ezzel a figyelemmel egyszersmind köteleB udvariassági
egy-egy erdővételnél ?
Azért, mert tudja az a zsidó hogy az egy tényt is gyakorol. Másfelől az ott látandókbau
milliót csak fel kell hasítani s kiszedheti belőle tanulni és okulni is akarunk, de legfőképpen
kezdés is akar ez lenni a közöny megtöréséa tíz milliót, ötven milliót, száz milliót.
É vájjon nem kspnának-e még most is a re, mely a magyar é9 román intelligens tárhavasokra a községek százreket, a miből sadalom között csodálatosképpen eddig fenngyárakat építenének s a be nem táblázott er- állott. Ha ez sikerül, akkor kölcsönösen jó
szolgálatot teszünk egymásnak, mert a sok
dőket kitermelnék ?
félreértés, mi a Bzomszédos két nemzetbeli
Mert nevetséges, a mikor 3 koronával
társadalom közeledését lehetetlenné tette, —
egy sétapálcát vesz a csiki gsvsllér, a minek
megszünhetik.
a fája 3 fiiérbe jőne Csíkban s a kikészítése
Egyben azt a mulasztást is pótolnunk
agy piculába. Élhetetlen dolog hozatni Bécsből
a gyermekjátékot, mikor annak a szekérkének kell, a mit künt lakó véreink iránt elkövevagy lónak a Iája, a miért 2—3 koronát adunk, tünk azzal, hogy feléjük nem néztünk. Pedig
Csíkban 2—3 fillért ér 1 Könnyelmű pazarlás ezek a román magyarok érdemesek a figyeegy 6 szál deszkából készBIt bútorért annyit lemre, mert nem kell felednünk, hogy Romáfizetni, a mennyiért a zsidó egy egy vaggon nia fejlődése alapjainak megvetésénél ók is
jelen voltak. A román kisiparnak első úttörői
deszkát kapott.
székelyek voltak s igy a nagy nemzeti alkoA kik elhagyják a posztót, a kendervásztásban, melyben gyönyörködnünk módunkban
nat, azt mondják nem fizeti kl magát, mert a
lesz, némi részük nekik is van.
bolti olcsóbb. Olcsó busoak hig a leve. A széEz a tömeges kirándulás tehát a jelen
kely posztó és vászon olysn, mint a vas, a
viszonyok között — mert uem kizárólag csak
bolti portéka egy-két bét alatt rongy.
a látnivalókért rendeztetik — a szokottnál
A fürdőknél is sajnálják a befektetést.
nagyobb jelentőséggel bir s ha az őszinte baPedig ina a kényelmet keresik, nem s gyógyrátságos szándék megértésre talál, annak jöhatást, Sőt a kik gyógyulást keresnek, azok
vőre is kihatása lesz. Mi reméljük, hogy nais vagy nem ismerik a székelyfürdőket, vagy
gyon sokan fognak elmenni. Közelebbi felvipedig egy két idétlen meggazdagodni vágyó
lágosítással a Székely Társaság bármelyik
kapzsi, az ügyetlen kapzsiásgával elriasztja
tagja készséggel szolgál.
őket.
A marosvásárhelyi
Székely Társaság.
Reklám !

zet mást nem tehetelt, mint tiltakozott, addig
anyagi téren társadalmi bojkottal válaszolt.
Ha elBtOttél 19I7 ig az Ónálló vámterülettől, ha a batáron uem lehet a sorompókat
felállítani, felállítjuk házunk kűszObén.
S jelvényül, mely azt a védelmet jelenti,
a tulipán a magyar nép kedvenc virága választstik. A mágnás asszonyo'c indították a
mozgalmat s ma már sz eredményt a bécsi
.Neue Freue Presse* vezércikkei jajgatásai mu
tatjik. Tudja, hirdeti bogy ez nem puszta külsőség, hatalmas politikai állásloglalis és nagyszabású, bódító akció.
Csikmegye székely asszonyaira, leányaira
a tulipán számit s hisszük, hogy nem oknélkül.
Tnlipán esd van az országban, megindult a
tulipán-áradat, ez elől kitérni nem lebet. Agitáljanak.
A székely ifjak pedig tulipánnal a gotnblukaikban járják be a kereskedéseket s gyűjtsenek tagokat a szeredai Védőegyesületnek.
A nőknek és ifjaknak Tnlipánkertje Csikmegye áldása és büszkesége lesz.

Ma az üzleti élet éltető lelke a reklám.
A ki az újságok hirdetésében valami kedvező
dolgot lát, mindjárt kedvet kap a rendelésre.
Mert az olcsó ár, a kiirt ár, csábit I
Hirdetni kell tehát az iparosoknak, ke
reskedőknek áruikat, a vállalkozóknak vállala
laikat, bérlőknek fflrdőiket, stb.
Beklám nélkül ma nincs üzleti
S ha tudni fogja a vevőközönség, hogy
hol és mit kaphat olcsón, pártolni fogja a magyar ipart s az ország ipara virulni fog, mint
a tulipán s népe boldog lesz és független 1

KÜLÖNFÉLÉK.
— Képviselőválasztások. F. hó

30-án zajlottak le vármegyénkben a képviselőválasztások, mely alkalommal fényes bizonyítékát nyújtotta a székelység
függetlenség iránti szeretetének. Csikvártnegye három kerületében egyhangúlag vitték diadalra a függetlenségi 48-as lobogót, s egy kerületben sajnos a választást megtartani nem lehetett a sok
•xavargásmiatt. Csíkszeredában Dr GyOrgypál Domokos, Felcsikon Török Ferencz,
Társas kirándulás Bukarestbe. Gyergyóban
Sümegi Vilmos képviselik a
A folyó év nyarán Bukarestben meg- 48-as eszméket. Csiksztmártonban ellenben
nyíló román nemzeti kiállítás iránt különösen a választás megtarthatatlansága miatt jeaz erdélyrészi magyar társadalom köreiben lenleg nincs képviselő. A központi váélénk érdeklődés nyilvánulván, ez arra indí- lasztmány
máris
intézkedett, annak
totta Marosvásárhely város társadalmi vezető gyors megtartása iránt. Csikszentmárton
férfiait, hogy az erdélyi részekben egy társas kerületében a nép között a teljes fanakirándulást szervezsenek.
tizmus uralkodik; dr Nagy György váA társaság a már megállapitott program lasztói úgyannyira terrorizálták a Bochkor
szerint julius hó 6-án délután 4 órától kezdve Károly választóit, hogy igen sok község
a Drexler-féle kávéházban találkozik és Bras nem tudott a kitűzött időben az unta elé
sóból másnap reggel, esetleg külön vonattal járulni, sőt véres összeütközések is voltak
utazik el. Útközben pár órai tartózkodásra Kászonujfaluban, mely község gátakat
megállapodik Sinaiban és a délutáni órákban állított iei a más községbeliek bevonuláérkezik Bukarestbe. A román fővárosban 3 na- sának megakadályozására, sőt még .a csenpot tölt. A vasúti jegy ára Predeáltól Buka dőrség aktív szerepet is kellelt vállaljon
restig éB vissza rendes ára Predeáltól Buka- minek következtében sérülések ia keletnaton I. osztály 22 frank 60 cm, II. oszt. 16 keztek.
frank 10 fillér. De reméljük, hogy külön voA többi kerületben példás rendben
nattal itthon is és Romániában is olcsóbb lesz. és lelkesedés között kiáltották ki a jelölElszállásolásról a bukaresti Magyar Társulat teket. A községekben szokatlan nyugalom
gondoskodik.
uralkodott, osak az alcsiki réneken volt

Májas 2.
meg a aajos hangulat Csikmenaságon
késelések is történtek. Sajnálatnnknak
adunk kifejezést a azentmártoni eset felett.
A negyvennyolcas eszmék magasztossága
megkövetelné, hogy a személyes kultuszszal felhagyjunk s egy zászló alá tömörüljünk s felhagyjunk a fanatizmussal. A
leendő nj választás elé mindenki érdeklődéssel néz. Kisérje az uj képviselőket
mindenkinek osatatlan szeretete.
— Klneveaéa. Sándor Lajost, csikszentimrei Sándor István birtokos fiát, ki a csíkszeredai máv. pálysndvaron ia teljesített szolgálatot, a máv. igazgatósága hivatalnok-gyakornokká nevezte ki és Sepsiszentgyörgyre
helyezte.
— Eljegyzés. Lapunk derék, tehetséges
segédszerkesztője, Dr. Nagy József ügyvédjelölt, városunk fiatalságának egyik kedvelt
alakja, folyó évi május hó elsején jegyet váltott
tusnádi Éltes Zsigaond ügyvéd, nyog. táblai
biró kedves és szép leányával: Juditkával. A
kOteudO nj irigyhez igaz boldogságot és állandó
örömet kívánunk részünkről, nemcsak, mint
kollégáakaak, hanem, mint jó barátnnknak is.
— Változás aa ü g y v é d i k a r b a n . Dr
Szentpéteri Kristóf ügyvéd a mult héten Gyószt.miklósról végkép eltávozván, irodáját dr Tudor Béla fiatal Ügyvéd vette át, ki már mint
ügyvédjelölt is tObb éven át dr Szentpéteri iródájában segédkezett s a felekkel megismerkedhetetlt. Kivánjnk, bogy az iroda az nj főnők
alatt is ép oly jó hírnévnek és keresettségnek
Örvendjen mint az, előd." alatt.
— U j főiapán beiktatása. Elekes Béla
Háromsxék vármegye főispánjának beiktatása
Szombaton délelőtt tOrtént meg. Ez alkalomra
Szentiványi Miklós kir. tanácsos alispán a megyebizotlsági tagokat rendkívüli gyűlésre hívta
Össze. A főispán a beiktatás után a tisztelgő
testületeket fogadta. — Déli 1 órakor kőzebéd
volt a fóispán tiszteletére. Ugy a beiktató gyü
lésen, valamint a kOzebéden csaknem az öszszea bizottsági tsgok részt vettek.
— Vasúti amtrájk. A vasntépitő mun
kások egy része sztrájkba állt. követeléseik :
3-60 K. minimális napszám; egy óra reggeli,
másfél Ara ebéd, fél óra uzsona idő s a napi
munka 6-tól 6-ig, abaaakmánymunka törlése és
május 1-ének mint munkás-ünnepnek elismerése.
A követeléseket a vállalat túlzottaknak találta,
szombaton a sztrájkotokat kifizette és elbocsátotta. Ezek a „külföldi erkölcsök- nem illenek
a tisztességes kenyérkereset keretébe. Névjegyzékük különben sz egész épitési vonslra el lelt
küldve^ nehogy a jóravaló munkások békéjét is
megzavarják a vörös pántlikával.

C S I K
tézet tudomására, mely intézel ujabban akként
rendezksdett be, hogy a munká»köz vetítést a
leggyorsabban képes foganatosítani.
— Meghívó. A csiki rém. kath. tanitó
egyesület felcsiki fiókkörének 1906. évi május
hó 8-án Caikszenttamásán a rém. kath. iskola
h lyiaégében megtartandó tavaszi rendes gyűlésére az igen tisztelt tag urakat és tanügy
barátokat tiszteieltel meghívja az elnökség. —
Tárgysorozat: 1. Délelőtt 9 órakor Veni Saucte.
2 Tíz órakor keidődőleg gyakorlati tanítást
tartanak: a) Benedek Imre az I-ső osztályban
a beszéd, értelem gyakorlatok, t>) György Balázs a Il-ik osztályban az olvasás, c) Ferencz
János az V. osztályban a számtanból. 3. Elnöki megnyitó beazéd 4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvssása. &. Tiszt njitáa. — 6.
Felolvas Ambrus Ferenc k.-tanitó. 7. Szaval
Győrpál Berta. 8. A szabályos időben bejelentett inditványok tárgyalása. 0. A jövő gyűlés
helyének éa tárgysorozatának megállapítása. 10
A tanítások zárlkOrü bírálata. Csikszentdomokos, 1906. ápril hó 17-én. Báduly Benjámin
elnök.
— Elszámolás. Az Olláregyesűlfltnek
folyó évi ápril SÍ én rendezett műsoros eslélyéből a tiszta jövedelem 342 K 72 fill. Melyből a költségek levonásával tisztán marad 166
K 6 fill. A kiadás ezúttal tetemes volt, mert
egyrészt az egylet diazleteit a Vigadó méreteihez kellett átdolgoztatni, másrészt azért aaöpretlen, gyarlón világított, hideg termárt 60 koronát követeltek a bérlők. Felülfizettek: Wendel Dávid 5 K, Szász Gyula 2 K 80 fillért.
Lubinszky grófné 8 K 40 fii, N. N. 2 K 40 f,
Síigethy Gyula, Jakab József 2 - 2 K, Gyalóksy Sándor, Gáí.or János 1-60—1-60, Fülöp
János, dr N. N. I—1 K, NN. NN 8 0 - 8 0 Cili,
X. X. 70 fill. NN. 60 fill. összesen 24 K 70
fill. Az Ég áldása legyen az áldozatkéaz nézőközönségen.
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L A P O K

Mám

Szám 1665 — 1906. polg.

Válasz a . Székelység' -nek.
A „Székelység" 12. száma a .Csiki Lapok" vezetőséget apoatrofálja, mintha a vármegyei erdőeladás Ügyét ő akarná a személyes térre terelni.
Eltekintve attól, hogy minden egyes cikkünknek megvan a maga felelős szerzője, a
ki azért helyt áll n igy csak cikkíróról s nem
vezetőségről lehet szőj magamnak is, mint
e lapok felelős szerkesztőjének ki kell jelentenem, hogy nem a „Csiki Lapok* hanem a
„Székelység* s az ö munkatársainak cikkei
voltak azok, kik folytonos gyanúsításokkal a
személyeskedés terére vitték út a vitát
Bizonyítja ezt Dr. Nagy Béni ur jelenlegi cikke ia, a ki bennllnket politikai becsületünkben támad meg s ezzel akarja Steinherz
ügyét a törvényhatóságban előre vinni.
-Ámde Csikmegye közgazdasági érdeke
távol kell hogy álljon a pártpolitikától s aki
ily momentumokat akar egymással összekeverni,
az nem szolgálja hűségesen az igazságot.
A Csiki Lapok több, mint 25 éves múltra
tekinthet vissza, n mely idő alatt mindig tisztességgel szolgálta a közérdeket. A lap politikai karakterét mindig annak szerkesztője
szabja meg s igy bármilyen pártállása lett
légyen is a Csiki Lapoknak Dr Bocskor Béla
és néhai Molnár Józsefnek szerkesztése alatt,
a Székelység nem vetheti szemére azt, hogy
az én szerkesztésem alatt, az én politikni elveimet vallotta és hirdette; soha életemben
nem tettem — egyéni becsületem tiltotta
volna azt tenni, hogy ma a Tisza István jelöltjének legyek bizalmi férfia, holnap pétiig
pereatot kiáltsak mindenkire, aki valaha szabadelvüpárti volt.t
Távol legyen tőlünk, hogy mi bárkit is
egyéni becsületében sérteni akarnánk. Ez nem
illenék lapunkhoz s arra hagyjuk, a kit az
megillet, — hanem szolgáljuk a közérdeket s
megmondjuk mindig az igazságot s nagyon
csodálkozunk éppen azon, hogy a Székelység
gyanuBit meg bennünket a hivatkozott cikkben, az a „Székelység", melyről Csikmegyének minden lakója tudja, hogy már keletkezésében is kinek a bélyegét hordozta magán,
ki tartja ót ki, és kinek az egyéni érdekeit
szolgálja.

— Beküldetett. Mi az oka tek. Szerkesztő ur, hogy mostanába a csíkszeredai iparosifj. önképzőkör vezetősége b. lapjában az egylet
által rendezett mulatságokról elszámolást a mu
latság vagyis estély lefolyásáról egy kukkot se
közOl ? . . Meri nem hinném, bogy ha bekűldve
lenne t. Szerkesztő ur, mint közérdekű ügyet
nem közOlné 1 ? S igy, ha a tagsági dijakat
hűségesen nem szedné az Egylet vezetősége,
ugy azt kellene én ia higyum — a n. é. közOn
A „Csiki Lapok" nevében :
Bég nyomán, — hogy elhalálozott; mert hallgatag
Dr Fejér
Antal
és a lapokban nem ad életjelt magáról.
felelős
szerkesztő.
Egy Onképzőköri tag.
— É r d e k e s kettős esküvő. Eredeti Sz. 191-906. v. árv.
előzménye van egy kettőa esküvőnek, melyet e
Hirdetmény.
napokban ünnepeltek a fővárosbsn. Egy flstal
mérnök, aki többféle építkezési munkálatra válAlólirott városi árvaszék által közhírré
lalkozott, munkásaztrájk miatt anyagi zavarok- tétetik, hogy gondnokolt Angelescu Györgyné,
kal küzdött. Egéez vállalata mngakadt oly- sz. Betegh Zsuzsanna tulajdonát képező ingat— Kljegyaes. Biicber Adolf m. kir. annyira, hogy kénytelen volt mü9zaki vállalatát lanok folyó évi m á j a s h ó 5-én d. a . 3
erdész, a csíkszeredai erdőgondnokság veze- leloszlatni. Irodájában a többek között egy te- ó r a k o r az árvaszék hivatalos helyiségében 4
tője a napokban váltott jegyet Kállay Mariska
hetséges fiatal mérnök volt tömünk atársa, akitől (Négy) egymásután következő évre árverés
urhölgygyel Besztercén. Gratulálunk I
utján a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog— J e l ö l t e k felvétele a os. éa királyi a személyzet könnyezve búcsúzott. Szomorú nak adatni.
nagysaebenl h a d a p r ó d i s k o l á b a . Az I-sö szivvel ült szobájában a letört vállalkozó, mert
Csíkszereda, 1906. április hó 30-án.
évfolyamba az 1906—1907-iki tanév kezdeté- anyagi romlása egyúttal megfosztotta őt ideálA városi árvaszék:
vel (szeptember hó közepe táján) körülbelül jától, egy szép fiatal leánytól és igy kitűzött
Jakab
I'erenex,
30—35 oly testileg alkalmas itju vétetik fel, házasságának megtartásától ia. Kétségbeesett Arpa Lajos,
h. elnök.
tanácsos.
aki f. év szeptember 1-ével 14-ik életkorát már
elérte, de a kOzép, vagy polgári iskola négy hangulatát azonban egy örömhír hirtelen megalsó osztályát legalább .elégséges* eredménnyel változtatta. Volt munkatársát ngyanis Tőrök
végezte. A felvételi vizsgára és s kérvények bsnkbázában Budapest, Teréz-körut 46. szám
szerkesztésére nézve bővebbed nyilatkozó „fel- alatt a szerencse egy nagy főnyereményhez
.Szentháromság segély egye
vételi szabályok* 45 fillér beküldése után a juttatta és ennek alapján eljött volt főnökéhez, siilet,*Aacsiksiépvizi
saját oéljaira terveseti házáuak épité
hadspródiskolánál kaphatók. Felvételi kérvények
aére
versenytárgyalást
hirdet.
nár az 1906/1906-ik évi iskolai végbizonyít- azon ajánlattal, hogy tőkeerős társasviszonyt
versenytárgyalás, a osikszépvisi örm. kath.
vánnyal is ellátva, legkésőbben f. év julius bó létesítsenek egymás között. Egyúttal azt is be- iakola Ahelyiségében,
1900. évi m á j u s hó 6-an
12-éig az iskola parancsnokságnál nyújtandók jelentette, bogy fönOke menyaaszonyának fiata2 Órakor fog megtartatni.
be. Ha a jelölt esetleg pótvizsgára utasíttatott labb nővére kezét ia megkéri. Minden simán d. U. Kikiáltási
ár 29817 kor. 0» fillér.
akkor a kérvényhez ideiglenes bizonyítvány ment, az uj vállalkozás slspitása, a leánykérés
Bánstpéni a kikiáltási árnak 10*/, a, mely
melléklendő. Hiányosan felszerelt, közvetlen a
aa áriejteni aaáudékosók késipémbeu,
beterjesztési határnapon (julius hó 19-én) be- és az ezt követő kettős esküvő. Mindezt a összeget
óvadékképes értékpapírokban, ai árlejtés
érkező kérvények nem vehetők figyelembe. Ma- szerencsét a Török A. és Tsa bankházában vagy
napjának d. u. 2 órájáig, köielesek Fejér János
gyar állami alapítványi díjmentes helyre pályá- (Budapest, Teréz-körut 46.) vásárolt szerencse- osiksiépvisi
lakosnak, mint ai épitó bizottság
zóknak folyamodványa a m. kir. honvédelmi sorsjegy idézte elő.
elnökének Keaébea letenni.
minisztériumhoz terjesztendő be. Az ebbeli
Fellételek,
tervrajz éa költaégvetés Fáraó
— Rendőri tehetetlenség. Igen
Pályázati hirdetmény a benyújtási időpont, vaörm. katb. szertartású pápuái tekinthetők
lamint minden más adatok kihirdetésével, a sok epizód folyik le utcáinkon, a hol Simon
Rendeleti közlönyben (esetleg a Budapesti Köz- a rendőr a békés szemlélő szerepét meg CsikaaépviaenAa épitő biaottaág fenntartja magának aai
lönyben) kOzzététetik.
játsza. A napokban a Szultán-féle sar- a jogot arra, hogy a beérkeaelt ajáulatok kőiül
— I p a r i m u n k á s hiánypótlás. A ko- kon szunditó éber ör egy egész szekér- asabadon válasathaason.
A osikaaépvisi Saentháromság segélyegyelozsvári kereskedelmi és iparkamara az érde- versenyt nézett végig, aót még gyökelt iparüzők figyelmét felhívja arra, a fontos nyörrel volt eltelve a Vigadóban szé- sület nevében.
Csikstépvii, 1908. ápril hó 24-én.
körülményre, miszerint a társadalmi utou indí- kelő zebra tüutető futásán. A tegnap
F e j é r János,
tott hazai iparpártolási mozgalom rohamos éa egy cukrászsegéd feledkezett meg cukmint az épilö bizottság elnöke.
fidvOs terjedéséből arra lebet következtetni, ros hivatásáról. Valóságos ökölharcot 2—2
bogy a közel jövőben előreláthatólag a hazai rendezett a föuton. Szerelmi gerjedel8a. 12.
ipartermékekben tömegesebb kereslet áll be. E mek megvadították az itóka hatása
fordulat a munkás létszám emelését is bizo- alatt s teljes vandalizmussal rohant a
nyára szükségessé teendi, minek következtében kitűzött célok felé a rend őreinek teAlattirl csikmenasági áll. el. népisk. gondnoka
aztán számos ipari és egyéb hazai munkás fog hetetlensége mellett. Békés polgárok
idehaza foglalkozóét keresni. Az iparkamara a magán otthonát feldúlva garázdálkodott eseunel köshirré teszi, bogy az 1906. évre az iskola
munkás-létszámban beállott hiány biztosítása s bűnössége érzetében még az uri sze- részére hálulBÓ havas (Rövidláb) düllóbeu aa ará
uyosiláa folytán kisiakkdt 101 l'old 487 naa. öl
szempontjából, ha az illető iparosok lehetőleg repre vállalkozott, mondva: .Rendőrök területű kaszáló helyet m á j u s hó 10 én nyilt
8 nap alatt vele irásbelileg közlik, bogy Oze utánam", míglen lelkének háborgása, árverésen a legtöbbel Ígérőnek haszonbérbe adja ki,
mük fokozása érdekében hány és minő foglal mely Isten tudja minó cukros érzel- kikiáltási ár 101 korona. Árveresui aaándékokozásu munkásra, minő feltételek és milyen mekkel volt telitve, enyhet talált Hel- aók kötelesek a kikiáltási árnak 10°/,át a gond
összeg napi-, heti- vagy havi bér mellett van wig melletti telek csendes kertjében. nokság keséhez letenni, egyéb felvilágoailáasal
bármily idóküsben szívesen saolgálok.
szükségük, az ebbeli kívánalmakat készaéggel Nagyrabecaült agilis kapitányunk figyelCaikmenaaágoo, 1006. április hó 18-án.
hozza a munkáskOzvetitéssel m'gbizott buda- mét felhívjuk az ilyen esetekre.
Csedő G á b o r ,
pesti ipari és kereskedelmi muukáskbzvetitő in-

Árlejtési

hirdetmény.
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Hirdetmény.
Csikbánktalva kOzség közhelyeinek
arányosítása és úrbéri elkülönítésének
megengedhetősége iránt inditott ügyben
Kovács Lajos kir. törvényszéki biró által
tartandó tárgyalásra határnapul 1 9 0 6 .

évi május hó 26-ik napjának d.
e. 9 Órája Csikbánkfalva kOzség házához ezennel kitüzetik, mely határnapra
érdekeltek a törvényes következmények
terhe alatt azzal idéztetnek meg, hogy
a mennyiben az egyénileg megidézett alperesek sem magok, sem kellő meghatalmazott által meg nem jelennek, részükre
az elj ut. 38. §-a alapján ügygondnok
fog kineveztetni.
A kir. törvényszék üléséből :
Csíkszereda, 1906. április hó 3-ik
napján.
Gyalókay Sándor,
Balog
István,
elnök.
jegyző.

Hirdetmény.
A csíkszeredai m. kir. állami erdőhivatal helyiségéhez tartozó 1 hold 464
• -öl kiterjedést! kaazáló három egymásután következő évre (1906—1908-ig)
haszonbérbe adatik.
G célból folyó évi május h ó

13-án d. e. 10 Órakor a csíkszeredai
m. kir. állami erdőhivatal helyiségében
nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Kikiáltási ár 13 korona.
Az árverési és szerződési feltételek
megtekinthetők az állami erdőhivatalnál.
Csíkszereda, 1906. április 29-én.
Hegbisásból:
Máthé,
1—2
m. kir. főerdéas.
Van szerencsém ugy a helybeli, mint

a vidéki épitész és asztalos urakat és
a nagyérdemű közönséget értesíteni, bogy
újonnan berendezett fükszerúzletembon

üveg nagyraktárt
állítottam fel, a hol elvállalok mindennemű Ü v e g e z é s t bármily nagyságban,
továbbá becses figyelmébe ajánlom k é p r á m á i m a t nagy választékban, legolcsóbb
és jutányos árban szolgálok ugy fÜflZ6rt,

mint üvegárut.
Maradok mély tisztelettel

Ázbé Alajos,
1—2

Csiksaereda.

Hettrotectmttaitemfiszaü Met
HERCZKA GY.
Csíkszereda,
tart állandó raktárt: Uj éa haaanált
kerékpárokat,
aaoknak alkatrészeit
felszereléseit és Motor-benzin állomás.
Mindennemű villany éa müaaaki berendezési oikkek. Orvosi éa optikai felaaereléaek, szemüvegek orvost rendszer saerint, hőmérők, betegápoláai szerek stb, Visvesetéki éa oaatoraáaásl
anyagok, saivattyuk, fecskendők, vasólom- ás kőagyag esővek.
Saját gózeróre berendezett szakműhelyében elvállal mindennemű vas-, fém- és
érc-csztergályozást, javításokat és raja
vagy model ntáni minták elkészítését. Villanyvilágítás. telefoo, háaíaflrgOny és villám háritók felszerelését. Katák,vízvezeték
légszesz, acetylén ós beagid világítás.
Benztn-motorok, gőz- és más erőgépek
beszerzését és felszerelését n. m. mindennemű e szakmába vágó munkálatokat.
Számos bel- és kulfsldi elismerő oklevél
u. m..* a m. kir. technológiai Ip&rmiueumtól és a m. kir. mflegyetetntól Budapesten. A cs. és kir. nautika! akadémiától
Trieszt stb. Költségvetések, tervezetek
és szakmabeli vélemények megkeresésre
díjmentesen.
1— 62
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11 elnOk éa gonduok.

V n szerencsém értesíteni az igen tisztelt
hölgykOzOnséget, hogy a folyó é v i április
h ó 18 tói kszdődőieg m i n d e n s z e r d a napon
Csíkszeredában Gál András-féle H u t t e r ssállodával szemben (bent az udvaron) d i a i és m i n d e n n e m ű

nőikalapot átalakításra Hs dastécE
a legszolidabb árban a mai kor igényeinek és
a hOlgyközOnség legkényesebb Ízlésének megfelelően fogom előállítani.
Tisztelettel
2-s
Bodó Andráané.

C S Í K I

Május 2.

18. szám.

L A P O K

23 rsz. 6156 hrsz. kaszálóra 111 kor., 24 rsz.
7206 hrBZ. kaszálóra 74 kor., 25 rsz. 7391,
7405 hrsz. kaszálóra 27 kor., 26 rsz. 7558
hrsz. kaszálóra 13 kor., 97 rsz. 7744, /745,
A csíkszeredai kir. Uzék. mist telek- hrsz. kaszálóra 10 kor. ezennel megállapított
könyvi hatóság közhírré teszi, bogy Csedő István kikiáltási álban özv. Kósa Lajosné, sz. CsatA
flgyvéd állil képviselt Kósa Lajos végrehajta- Karolina. Kósa Lajos, KAss Géza kiskorú, Kóss
tónak, Kása Dénes végrehajtást szenvedő elleni Berta kiskorú, Kósa Béla, Kó9a Lidía kiskorú
200 korona tőkekövetelés és járulékai iránti társtulajdonosok jutalékára is elrendeltetik és
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. lör- hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1906.évi
zényszék területén levfi, Csikcsicsú község ha m á j a s hó 15. n a p j á n délelőtti 8 ó r a k o r
tárán fekvő, a csikcaicsói 213. sz. tjkvben A f Csikcsicsófslva községházánál megtartandó nyilI rsz. 1058 hrsz. kertre 118 kor., Ü rsz, 1065 vános árverésen a megállapított kikiáltási áron
hrsz. kertre 68 kor., 3 isz. 1321 hrsz. belső- alól is elfognak adatni.
ségre 400 kor., i rsz. 1365 brsz. szántéra 16
Árverezni szándékozók tartoznak az inkor,, 5 rsz. 1573 hrsz. szantéra 71 kor., 6
rsz. 1711, 1712 hrsz. szántéra 72 kor., 1 rsz. gatlanok becsárának 10°/,-át készpénzben, vagy
1009 hrsz. szántóra 215 kor, 8 rsz. 2089 brsz. az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árszánlóra 41 kor., 9 rsz. 2348 hrsz. szántóra folyammal számított és az 1881. évi november
57 kor., 10 rsz. 2668 brsz. szántóra 46 kor., liA 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyimII rsz. 271C brsz. szántóra 25 kor, 12 rsz. niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvsdékképes
2855 hrsz. szántói s 24 kor., 13 rsz, 2974 hrsz. értékpapírban a kiküldölt kezéhez lelenni, avagy
szántóra 14 kor., 14 rBZ. 3073 brsz. szántóra az 1881. LX. t. cz. 170. §. értelmében a bá19 kor., 15. rsz. 3221 lírsz. szántóra 22 kor., natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
16 rsz. 3356 brsz. szántőrs 25 kor., 17 rsz. kiállított szabályszerű elismervényt álszolgál
3428 hrsz. szántóra 26 kor., 18 rsz. 3694 hrsz. tatai.
Csíkszeredán, 1906. február 25-én.
szántóra 86 kor., 19 rsz. 3785 brsz. szántóra
Geozó Béla,
58 kor., 20 rsz. 4029 brsz. szántóra 41 kor.,
kir. tszéki biró.
22 rsz. 4687—4689 hifz. kaszálóra 40 korona,
Sz. 1963—906. tkvi.

TÖRÖK SZERENCSE KOYACSA!

Árverési hirdetmény kivonat.

F e l - Ü L l a a í L - a - l l a - s ^ t a - t l s L a a az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 26 millió
k o r o n á n á l több nyereményt fizettünk 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 » és pedig:
kétszer a nagy jutalmat a
koronás főny ereményt,

600.000

és egyéb nagy nyereményt. — Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb
kezdődő, a világ legeaélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.
A most kezdődő 18. j O f j A A A sorsjegyre 0 0 I t A A pénznyeremény
magyar osztálysorsjátékban lüUiVVV
ismét
U ű i Ü V V jut és összesen

B^

14 m i 11 i ó 459.000 k o*r o'n a

ImtalniHS összeget sorsolnak ki.

Rendelje meg a neye mellett S S
álló

lókban szerezhetők be a legjutányosabb
árban

női- és férfl-divatüzletében
HuUer-szAII«»dtkvnl

izentbeu.

alázatos tisztelettel

i

Nuridsány Márton.

Dsiii, Ertaébel 6411
Ede, Esilsr
!>f«8
Elek, Elei
19-421
Elanér, Flirt
2033(1
Emil. Franciska ii((li
Endre, Trida
242.12
Eriö. Oeuopeva l'Jíltl
Tarenc Ocrtrud 29,1:13
rrijyea.Bsbr ella :H'ii3
riilöp. Gii;lla 31,779
Bábor, Hedvig :|s|ix
Báapár. BcláH m;:l
flergcly. He iriett 41
fléza, fleriiiina .ii.lis
Ottszláv. Hilda Hl oí
Sförgf, Itniykast;no
flyttla. Idujka vin»
Besrik, Ilona 101914
Hirntagi, Una lilVIt
Httjjo. lika
1J3.VI8
lenac. Íren
1-21,111
liléi, Irma,
Imre. Izabella Ul'.IO
István, lanka litilt
Mii
Iildor, lokális
8802

r'emény^'esetleg6"1,000.

Z á s z l ó
íorrács
CSIEM£a7ÉEElT.

Egvényes,főldes, vasas, szénsavas gyógyviz.
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Bankháza,
Budapest

tíQrgünycilrü:

Fflárudánk ositálysorsjáték-flzletei: Központ: Teréz-körut
körut 4 a. II. fiók: Muzeum-körut
11a. III. fiók:

7—20

Ilélyen lesúllilott árak
Dilct átlielyezés végett.

46 a. 1. fiók : VÁcziErzsébet-körut
54 a.

Melyei lessállM árak
üxlet áUielyetés (égett

1(104

Üzlet ilhelyezés 1
ş° s
®
-8 S

Z-ieicDs.tnA.suz3.

•

Szíves látogatásért esd

Csutak Albert és Bruza Jakabnál Kászonjakabfalva.

Leichtman

u. p. KáizomíJfaUi; vasúti állomás: CilMwnád és Kéidlvásárhely.
Üzlet áthelyezés.

«• legnaRannbb

SSL3S.CLOX

rőfös és d i v a t á r a üzlete az Olcsósághoz, Csikszereda.
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy üzletemet
a Szu'táu-féle házból, a Kőhíd mellől, özv. Koncsag G y ö r g y n e h á z á b a
helyeztem ál a volt Simon Jeuő cég tőszomszédságába, a hol a botorrakiér volt.
Egyben sikerült egy nagy tömeg-árut olcsón vennem, melyet ez alkalomra meglepő árakban árusítok.

K a p h a t ó a „Szent László forrás" vize kezelőaégénél:

KltHn® a U C s C g l

ISOXOOTL^.

Törökéit, Budapest,
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

Mertél- adó orvosi véleméoyek szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó hatású a légző, emésztő és hugyelválasztA utak és szervek, mindenni mü hurutos báiitalmai ellen.
Vas és jAdlartalma miatt kiválA előnnyel használható bármiléle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellődési gyengeségeknél.
Gazdag szén savtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságit, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szei vezet által való kidolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes üditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráklAl valA mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
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IlilBHl, lamiaiu I44.Î22

SA

«•U114
21760

20441

S0989
24230
«4277
2887S
tsw
«640
87411
8SIS4
3HiW
41921
88SUI
847(19
M049
92773
T hamar. Tkitdorii I2.ÍK13
Tivadar, Terii 128Ö04
Tiblás, Terű
Vendel, Valéria lftilos
Viklsr. Tersniki I2a.nr,
Tilntss. Tiklirii 1ÍSÍ20
Visce, Vilma
ti:):,m
Mlil, Ilill I2:|.>2I
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hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti .szerencseszámok gyorsan elfogynak.

Tartalmai ter liter Tízben ai országos m Ur. kémiai intézel es legjkisérleti állomás elemzése szerint
Kénsarns knliiirubál
C'lilor kaliumliól
Clilor imtriuiultúl
Ketu-d s/.éusnvuK uut rinnil.ól
Kc-ltcd széosuvus mészből
Kelted szénsuvns vusélocsbül
Timlöldljül
Kovustuvból
Jódból
Szilárd alkotó részek öss/.egc
Szabad szénsav tartultna
Fajsúlya ].".• C-mil

Otli. leláila
Odls. Iirczliz
rai, Braitl
Pélsr. Olft t
Pisla, Frala
Bicbard, Pslails
liM. hlnulh
Bndolf, Firsska
Salamon, Begiza
Sama. Biisiki
Sándor, Bsialls
Simon. Sári
Tanís, Sarslla
Tibor, Sierésa
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A sorsjegyeket u t á n v é t t e l vagy az ö s s z e g e l ő z e t e s b e k ü l d é s e ellenében kiildjilk. — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket
eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
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m eredeti sorsjeoül—.751 kor. 1.50,
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Iván, lolii
lít05
lakai, lilll
]
20284
lános,lidilh
2098S
leni, Inliska
242US
lizssl. Karolta 24i«s
Kálmán, Katinka 2SS74
Karoly, Kilalfi 2»;:14
Kornél. Klára fölis
Kri3t.il. Klotild :ms '5
Lijis Kornélia
Lisih. Knazliia 3S.M0
L-o. Kn:ii'inda 4ÜU9
Lipil. La'tra
64204
lítirnc. Lenke
H4T3S
lauó. Lennll
MÜII4
Bir^ns, Lídia
».«70
lariot, Llna
.-...„,
lályas, Lndmllli 101939
t il >ui
Iiiah, Lujza liüvi;
Siklós, Eaţdolna lí-i".i9
Bikia, Malvin li:i.'>14
•ár, larjit
íándor, lirli t'Jliti
S4SS
Orbia, lirlki
8826
Osikár, lafül
IK8I4

Továbbá 1 jutalom 6 0 0 . 0 0 0 , 1 nyer. 4 0 0 . 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 0 ,
2 ít Í O O . O O O , 1 >\ O O . O O O , 2 it 8 0 . 0 0 0 , 1 ă 7 0 . 0 0 0 , 2 á
< 1 0 . 0 0 0 , I á 5 0 OOO,
4 0 . 0 0 0 , 5 3 0 . 0 0 0 , i h 2 5 . O O O , 8 ii
S O . O O O , 8 íl 1 5 . 0 0 0 , 36 ü Í O . O O O korona és sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

1

Bgr jó családból való flo t a n a l ó n a k felvétetik.

páni «léppé varázsolja az életet! Talán meglepi a
• feleseget vagy u aéuony az arát a neve melálli sortjegy megvétele által egy fdnyereményA véletlen aagy szerepet Játszik az eletbes éa
sy«l.
A
ínyes
meglehet, begy éppen egy azerascaes véletlen
-tán a seve melletti aiámot eltalálta, melyre egy
folytán
=
sagy syeremény |st
-

,

Ulz, Adél
4040
Adilár, i p n
(314
Adslf, átsta
9007
Aisstu, Análla 19162
Aladár, Anna
ÍU44S
Albert Aaalslla 21619
Allrid, Apollsiii 24215
Akes. Aranka
Í42S5
Aabris, Bsrla 4N811
Aidris, Blaika 8IV>2
Ailal, Barbala 3dt.il
AniM, Boriska 8*424
Árpád, BetU
381IÍ3
Arikír, Belli
4171)4
Airél,. Brintli lll'iB
" K:iUa
Alflls. O
ÜÍZ 8430»
Balázs, Canalii 84773
Bállit, Urs
MO«S
limhét, Dirittri 101401
Bili, CstUll
KM»!»
Imiit. Eifmi
IS»*
Bsrnát, Busa 1-itóiKi
Dániel, ErnesiHi 12.W3
Dávid, Eva
123517
Dénes. Erelin
.'>«37

ői ruhaszövetek, delain, batiszt,
kretonok, jó minőségű magyar
gyártmányú vásznak, női disz-kalapok, nap- és esernyők, dus válasz-

Cslksifrtda,

koronás főnyereményt,

továbbá 5 á ÍOO.OOO, 3 A 9 0 . 0 0 0 , 2 á 80.000, 3 á 70.000,
3 á 60.000, tübb 50 OOO, 4 0 . 0 0 0 , 30.000, 26.000, 20.000
6.000, és ezeken kivUl számtalan 10.000, 5.000, 2.000, 1 0 00, 500 koronás

f II r

A nagyérdemű helyi és vidéki vevő közönség szíves látogatását kéri

400.000

a legnagyobb

asllárda«Ka

Sándor.

Tessék személyesei mtojésidii, hogy olcsón csakis nálam
leket vásárolni, a Koicsag-téle básban.

Portland-Cementet

a j á n l o len 6 á r o n

a

Üzlet áthelyezés.
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Brassói Porttand-Gement-6yár Brassóban.
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomatott Szvoboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906.

'

I

