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POLITIKAI,
Ké/.irntok nem
KÜZGAZDASAG1
udat mik vissza.
ÉS
TARSADALMI HETILAP.
ügyvéd.

„Uj korszak."

kozása között egy Szilveszter éjszakán
Széli Kálmán inszcenirozott Körberrel.
A külügyi politikában a szerb határzár jelent furcsa zavarokat, szóval
nyakig benne vagyunk az uj korszak
áldásaiban.
l'j korszak I De hát álljunk meg
egy pillanatra, Folyton uj korszakról
beszélünk, holott ez maga a legnagyobb
vád, a jelenlegi igen tiszteletreméltó és
bölcs kormány iránt. Mert megköszönik
VVekcrléék azt n dicséretet, amely uj
korszakot reprezentáltat velük. Ne
bántsuk meg ennyire a mai kormányt.
Az a sok baj, a mely most felgyülemlik,
örökség, az előző kormány hagyatéka. Ne
felejtse ei senki egy pillanatra sem,
hogy a mai kormányférfiak nem arra
vállalkoztak, hogy uj korszakot teremtsenek, csak arra, hogy azt előkészítsék.

A politikai horizonton felhők tornyosulnak. Bármily rózsaszínű szemüveget is tegyünk fel, nem a hajnalpírkadás fénye az, a mi elönti a politikai égivet. Bel- és külpolitikában ép
ugy, mint a közös politikában bajok
vannak. Idebent, az ország megvont
határai között szociális ügyes-bajos kérdések teszik nehézzé a levegőt. Az
aratósztrájk veszedelme lidércnyomásként fekszi meg a magyar gazdaközönség lelkét. Fájdalmasan nyöszörög fel
tőle a tőle a kormányzó politika is. És
mi történik ? Mint az önmagát megtermékenyítő bacillusból, uj baj támad az
aratósztrájkból is. Egy nyitott szemmel
alvó ügyész — Lányi nagyon kinyitotta
a szemüket — elkoboz egy szociálista
lapot és ime, belezudul a politika atmoszEgyelőre persze mit tehetnek mást,
férájába egy uj vihart rejtő felhő. Ismét minthogy a tartozást, a mit a mult inveszedelemben a sajtószabadság!
ventáriuinából magukra vállaltak, fizetik.
A fiumei panama botrányról mit Fizetik jó képpel, de bizonyára kellemondjunk még? E héten ez a botrány metlen benső érzéssel.
is olyan széles hullámokat vert, hogy
Az uj korszakot tehát ne hangoza rémlátás már sajtó-panamát lát min- tassák oly sürüen. Csak a régi rossz
den bokorban.
váltotta föl önmagát egy nem kevésbbé
Igy vagyunk idehaza. De ha itthon rosszal. Ugrás nincs a természetben és
szük már a nyakravalónk, a kedves nincs a politikában 'sem.
Az egyre aggasztóbb mértékben
osztrákok már egész kötelet szorítanak
a nyakunkra. Beck báró osztrák mi- jelentkező politikai bajoktól pillanatnyi
niszterelnök a kiegyezésre vonatkozó nehézségektől se ijedjünk meg valami
összes gazdasági javaslatokat vissza- nagyon. Ezek a tisztulási folyamat savonta a saját törvényhozó testülete elól. lakja gyanánt jelentkeznek. Elfognak
takarodni. Azokról a sajtóbotrányokról
Mit jelent ez?
Elölről kezdődik a kiegyezési tár- pedig, amelyek annyira foglalkoztatják
gyalások komédiája, amelynek igazi a közvéleményt, szintén ne essék több
paródiája az a kiegyezési tunácskozás szó, mint a mennyit megérdemelnek.
volt, amelyet két ország feszült váraIlyen visszaélések az élet, a hiva-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA.
Mese a kir&lyle&nyról meg a
rongyos poétáról.
„A Ciskl Lapok" számára irta: Heroseg Sándor.

Deresedő fejjel, görnyedő derékkal nyugalomra vágyott Nagy-Gilinggalnng ország hatalmas királya. Szerette volna már utódjára
bízni a gyötrő állami gondokat, de csak
egyetlen leánygyermeke volt, aki a törvények
értelmében mindaddig nem örökölheté trónját,
míg annak rendje és módja szerint férjhez
nem ment. Gondoskodott tehát királyi kérőkről, kikre jó lélekkel merte volna bízni országát, azonban a királykisasszony minden számítását keresztül húzta megátalkodott konoksáságával, amelylyel az udvarba jött királyi
kérőket rendre elutasította.
A királykisasszony tudniillik a szigorú
felügyelet daczára legmagasabb fejecskéjét
teleszedhette a modern irók szerelmi fdozóflájával, amely a szerelemről akkoron ugy beszélt, mint mindenkinek legeszményibb, egyedül idvezitó jogáról s e filozófiától megrészegedve a legerélyesebben kijelentette, hogy
ámbár ő királyi atyját szereti s továbbra is
engedelmes gyermeke akar maradni, ez egyszer nem veti magát alá rendelkezéseinek,
mert ez az ó szigorúan vett benső Ugye, a
melyet nem engedhet a kUlsó célszerűség és
hasznosság elvei szerint elintézni. Hanem határozott kívánsága az: hirdettesse ki királyi
atyja, hogy minden férfi járuljon eléje királyi
udvarába széptevés céljából s hitvese annak

tás, a munka minden ágazatában voltak,
vannak és bizonyos ideig még lesznek,
mert a korrupciót egy varázsütéssel elnémittatni lehetetlenség.
l T j korszakról pedig egyáltalában
ne beszéljünk, mert az nincs. S ha
mégis beszélnénk, azzal nagyon-nagyon
megbántunók a inai hazafias, nagyküldetésü kormányt. A mi viszont nem
jelenti azt, hogy a kritika elhallgasson.
Sőt ugy érezzük és látjuk, hogy mostanság sokkalta éberebbnek kell lennie
mindazoknak, akik az ellenőrzés szerepére hivatottak akár a nemzet megbízása, akár képességeik révén. Szükséges pebig ez azért, mert e kormánynak
is sok a konclesőjc, akik mindennap
hozsanuát zengnek szóban és írásban a
kormánynak, azt hívén, hogy ezáltal a
maguk hasznára állandósítani tudják
majd a kormányt.
Ezen konclesők számítását keresztezi minden igazságos kritikai szó nagy
örömére a kormánynak, a mely tisztában van azzal, liogy az ő küldetése
uem a konclesők zsebeinek teletömése.

A bukaresti kiállításról.
lrln : Lássló Gyula [>itcsti (Románia) tmiiló.

Mn már felesleges arról a viszonyról beszélni, mely Magyarország és Románia e két
szélső kulturállam között közgazdaságilag
fennáll.
Hosszú évtizedeken át oly szoros érintkezést tartott fenn e két állam úgyis, mint
politikai, úgyis, mint társadalmi és közgazdasági szervezet egymással, liogy joggal feltehetjük, miszerint nálunk ugy az állam, mint
a társailalom tisztában vau az érintkezés által
szerzett tapasztalatok alapján ama teendőkkel. melyek a jövóben reánk nézve Iwaznos
következményekkel járhatnak.

Hogy a fenntartandó viszony irányát helyesen fogta fel Magyarország mint állam, fényes bizonyítéka az a nagyarányú pavilion,
melylyel a bukaresti jubeliumi kiállításon részt
vesz.
Románia szíves szavakban ismeri el azt
a méltánylást, mely Magyarország részéről
iránta megnyilvánul s ugy n politikai körök,
mint a román sajtó részéről a legszimpatikusabb hangon nyilvánul meg a soká nélkülözött
elismerés a csodálatosan fellendült, nagyarányú magyar ipar iránt. Kiszámíthatatlan
haszon háramlik ezen elismerésből kiváltképen gazdasági gépiparunkra, melynek legjobb
keleti piaca csakis a mezőgazdaságra berendezkedett Románia lehet.
Mig igy az államhatalom Magyarország
iparcikkeinek kelet felé irányuló exportját a
legtermészetesebb módon növelni igyekszik,
egyidejűleg a magyar társadalom is örömest
ragadja meg az alkalmat a kölcsönös megértés előmozdítására s a barátságos viszony
megteremtésére.
Tagadhatatlanul áll az, hogy a társadalmi hanyagság és nemtörődömség szülte a
két szomszéd ország lakosainak egymás iránti
gyűlöletét, a magyar részről jobban mondhatnók megvetését. Ez a félszeg társadalmi politika sok keserű gyümölcsöt termett, melynek
levét elsősorban a romániai magyareág itta
meg. —
Ha most az idő távolából, elfogulatlanul
ítéljük meg Románia népe részéről a magyarság ellen irányult rendkívül éles és heves támadásokat, be kell látnunk, hogy annak előidézésében épen passzív magunktartásánál
fogva nekünk is meglehetős részünk volt.
Idők folyamán enyhült a két nemzet
egymás iránti szenvedélye s ma már örömmel
konstatáljuk, hogy a román közvélemény a
magyarság felé hajlik. Ezt a jóindulatu figyelmet megragadnunk, azt barátságos irányban
terelnünk a mi hivatásunk és a mi érdekünk.
A romániai magyarság ez irányú munkálkodását Románia iránti lojális viselkedése s
ujabban a romániai magyar egyesületeknek a

lesz, aki szivét szerelemre birja, legyen az boldogságát s azután sziv nélkül, szerelem éhesen roskadtam egy erdŐ9zélen csendesen
királyi sarj, vagy útszéli koldus!
nélkül feleségül megy ahhoz, akit a királyi folydogáló kis hegyi csermely partjára. Az
Kgy királykisasszony szájából forradalmi gondoskodás s az ország érdeke a legmeg- erdő félelmes zúgása 9 a kis csermely kőről
szavak s rendes körülmények között bizonyára felelőbbnek ítél.
kőre ömlő ezüstös vizének halk csobogása
szigorú feddés volna értök a méltó jutalom,
csakhamar álomba ringatott.
S akkor jött egy sápadtképü, busnézésü
de a jelen kényszerítő helyzetben mit tehetett
Alig feküdhettem egy fél óráig, amikor
volna egyebet az öreg király, szemet hunyt ifjú. Ruházata és haja elhanyagolt volt, de valami túlvilági ének gyönyörű hangjaira neamint
a
trón
előtt
alázatos
főhajtással,
szótlaa leánya szeszélye előtt s ugy tán, miként
szeltem fel. Figyelmessé kezdtem lenni B ime
nul megállt, arcának szép, szabályos vonásai az alattam csörgedező kis patak holdvilágos
kívánta.
A parancs elhangzott nz egész országban felkeltették a gondolataiba mélyedt király- vizén sellóket pillanték meg, amint nesztelen
a .iyomán megindult az egész ország. Jött leány ügyeimét.
lejtéssel habról-habra lebegtek.
— Hogy hívnak V — kérdé tőle a királyvalamennyi ifja, hogy tetszetős szóval, ihletett
Elnéztem csodás szépségüket s tündéri
arccal a királyleánytól szerelmükért szerel- leány.
játékát vakító te9tüknek, amelyre a víztől
— Azt hiszem — mondá tétován, miköz- csillogó hajuknak selyeme ráomlott a bűvölet
met esdjenek. De minden szép szó, ihletett
arc, dicsőség, hírnév, pompa és szépség kárba ben tekintetét körüljáratta — anyám elfele- fogott el.
veszett, mert a felséges királyleány egyked- dett nevet adni. Az emberek I'epinek hívnak s
Egyszerre a középről kivált egy — mind
vűen ült mennyezetes karszékén s végig hall- ez is hát a nevem.
között a legszebb — 8 kisérve a többinek
— Koldus vagy talán ?
gatván az éppen előtte állót, mutató ujjának
varázsos énekétől, partra lépett a mikor már
— Koldusnál is koldusnbb! Poéta va- patyolat ruhájának fodrait magam fölött érezlegfelsőbb izével újból és újból távozást intett.
Pedig aki éppen előtte állott, sokszor csillogó, gyok, ki verseket faragok az ábrándos, tüzes, tem : „Imádlak s ha fel keresel a tied leszek Iu
aranyos ruháju királyi ifjú volt, vagy büszke, bűnös szerelemről s mert senki dicsőségét ezt sugá fülembe.
rimbe nem szedem, faluról-falura kell vándodaliás levente.
.Miért keresselek, mikor itt vagy melletAzt Ilivé, a szépség s a szépségeért rolnom, hogy könyörületes lelkektől betevő tem s egészen az enyém 1" — felelém kábulmondott tetszetős szavak majd rabul ejtik kenyerem nyomorultul kikolduljam.
tan az örömtől s kitártam karomat, hogy ma— 8 ide most miért jöttél 1
szerelemre vágyó lelkét s ime most undorral
gamhoz öleljem, de karjaim közé nem zárha— Jönnöm kellett, mert parancsolád s tam, mert a másik pillanatban már a viz
hallgatta a szemérmetlenül szemébe mondott
szerelmi vallomásokat s különösen bosszan- keresek is valakit.
felett lebegett a mielőtt újból elérhettem volna,
— Kit keresel?
totta, hogy el nem mulasztotta volna egy Bem,
egy loccsan ás s — én felébredékl
— Nem tudom a nevét s nem is láttam
testi és lelki tökéletességének legapróbb részA csönd, amely köröskörül elterült s az
még sohal
leteiről hymnuszokat zengeni.
alant elfolyó viz, melynek nyugodt tüköré e
— És mégis keresed 1 Nem értelek, be- tündéri játékból mit 9em mutatott, világossá
Kezdett félni atyjának villámot szóró
tekintetétől s igazat adni az udvar pletykájá- szélj világosabban I
tették előttem, hogy mindez csak álom volt B
nak, amelyet ngy súgtak egymás fülébe, hogy
— Parancsodra felséges királykisasszony, habár egy jó darabig gondolkoztam e bűbájos
talán — uram bocsá' — sziv nélkül született. ámbár aligha untatni nem fog.
álmon, végül is semmi jelentőséget nem tulajBelenyugodva siralmasnak tetsző sorsába,
— Két évvel ezelőtt, egy akácillatos donítottam neki s mintha mi sem történt volna
gondolá elkönnyezi ránézve csak a mesék estén, hosszú bolyongás után kimerülten és reggel mindent felejtve folytattam utamat
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jubileumi kiállításon való részvétele által dokumentálja. De mert a romániai magyarság e
tényei bizonyos kötelezettségek színét viselik
magukon azon ország iránt, melyben élnek,
addig sokkal nagyobb hatással lesz a román
közvéleményre a magyarországi magyarok érdeklődése, melyet a kiállítás iránt tanúsítanak.
A román kiállítás, mely az érdekes és
tanulságos látnivalók bó koncentruma, előreláthatólag — sajnos — nem fog az idegen
nemzetek részéről abban a figyelemben részesülni, mint azt valóban megérdemelné, a magyarságnak tehát bő alkalma nyílik a román
közvélemény előtt dokumentálni, hogy egyedüli Ő9zinte barátja és jóakarója a szomszéd
Magyarország és annak népe, mely őszintén
óhajtja a kölcsönös jóindulat és barátság megszilárdítását.
A székelyföldről csoportos kirándulások
vannak tervbe véve, őszintén ajánljuk minden
magyar embernek, hogy csatlakozzék a kirándulókhoz. vagy bármely neki tetsző módon
látogassa meg a románok szép kiállítását, mert
az ezzel járó költség tízszeresen megtérül abban a haszonban, melyet a szép kiállításon
szerzett tapasztalatok nyújtanak.

Az iparosok népünnepélyéről.
A foglalkozások szerint különülő
osztályok között, tekintve országunknak
eddig úgyszólván merőn őstermelő jellegét, talán egyikben sem annyira fontos az összetartás nemzeti érdekeinkre,
mint épen az iparososztály összetartása.
Most, a mikor hosszú tespedés és
örökös mindenbe belenyugvás után, kezdünk öntudatra ébredni és rájönni arra,
hogy nyersterményt termelni az érték
minimumáért s aztán ezt, mint külföldön feldolgozott ipari terméket megtízszereződött értékben visszavásárolni, —
dőreség s útját állja minden nemzeti
haladásnak, kétszeresen kell örülnünk
iparos fiatalságunk becsülendő összetartásának. E lap hasábjain már többször
is kifejezést adtunk e felett érzett örömünknek s mindig szívesen emlékeztünk meg az iparos fiatalság által rendezni szokott mulatságokról, amelyek
tagadhatatlan istápolói az összetarlásnuk.
Már épen szemrehányással akaituk
őket illetni, hogy most, a mikor a tulipán-szellem lengi át az egész országot,
ók megkezdett akciójukkal felhagynuk.
Azt hivénk, buzgalmuk csak szalmaláng
volt, amely csak percekig ég, de té-

C S Í K I
vedtünk s tévedésünket szivesen reprodukáljuk. Elismerjük, hogy szemrehányásunk alaptalan lett volna, mert
mint az alább közölt hirdetésükből kitűnik, szándékuk derekasan kitenni magukért.
Amikor ezen mindenben sikerültnek ígérkező mulatságukra olvasóinknak
figyelmét ezennel felhívjuk, tesszük ezt
az iparos fiatalsághoz intézett ama megjegyzéssel, hogy ne érjék be májálisok
és mulatságok rendezésével, hanem
gondoskodjanak az iparnak nemzeti
iráuyban való fejlődéséről és segítsék
elő egy minden izében magyar és müveit iparos-osztály kiépítését. Összetartásuknak ez lesz a legszebb gyümölcse.
H*
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tarkaszinpad, az alvó fakír stb. stb,
belépődíj 20 fillér. Állatsereglet, Bar
num mintájára berendezve, a világ legnagyobb állatsereglete, belépődíj 30
fillér. Oyorsfényképészet. Az ünnepély
megörökítése cédából, egy kép ára 50
till. Az egész mulatság alatt konfetti és
szerpentin dobálás. A népünnepély kez
dete délután 2 órakor. Belépőjegy 60
fill., mely fürdésre is szolgál, a táncestélyre 1 kor. A népünnepély kezde
tét taracklövések jelzik. ízletes ételek'
ról és italokról, valamint jó zenéről
gondoskodva van.

FSlhlváa eléffsetésre.
A julias—szeptember havi harmadik
negyedre uj előfizetést nyitunk.

a vármegye hazafias magatartása iránt való
elismerés méltó kifejezése, ha megyebeli
egyénnel tölti be ez exponált állást, ugy mint
a testvér Háromszékvármegyében. Azonban
nem igy történt Hogy miért, azt mi nem
tudjuk; csak sejtjük. De a tény egymagában
is elég szomorú, elég beszédes. Sokkal kirívóbb, hogysem figyelmen kívül hagyhatnék
s akkor lennénk legoktalanabbak, ha a tanulságot legalább nem vonnók le magunknak. —
Okulnunk kell a jövőre nézve, okulnunk kell
egyéb bekövetkezendő esetekre. Vissza kell
állítani a vármegye áldásos békéjét, összhangját önzetlenül, az egyéni érdek háttérbe
szorításával.kell törekedni a régi testvéries
viszony helyre állítására, ki kell gyógyítani a
Bebeket. Kosz hírünk van az egész világ előtt.
Ujjal mutatnak ránk, hogy korrumpáltak az
erkölcseink. Nem igy volt ez csak néhány
éve sem. Mi okozta? ki okozta? 8 ha a baj
forrására akadtunk, akkor könnyű lesz a gyógyítás. — Őszinte bizalmat előlegezünk az uj
főispánnak. Nem közülünk való, de reméljük
azzá lesz. Ha mint idegen ia jön, de szívben
a megye legelső támasztóját fogja fellelni
benne. Elfogulatlansága biztosíték, hogy az
egyenetlenséget elsimítja, a hibákat kijavítja.
E munkájában a vármegyénk minden fia segitaégére lesz.
— Eljegyzés. Bászler János m. kir.
CBendőrhadnagy 1906. junius hó 30-án eljegyezte Jakab Hildát Várdotfalván. Jakab Antal
csiksomlyói főgimn. tanár leányát. Gratulálunk.

Egészévre
8 korona.
Nagy népünnepély. A csíkszeredai
iparos ifjúság f. hó lö-éu Csikzsögöd
Félévre
4 korona.
fürdőn, kapcsolatosan ezen fürdő megNegyedévre
2 korona.
nyitásával, nagyobb szabású népünneKülföldre
12 korona.
pélyt rendez. A terjedelmes programmot
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel
itt közöljük : 1. Cigány-verseny, dij 1
tajtékpipa. 2. Futás mezítláb, dij 5 kor. telkérjük azokat, kik az előfizetési dijak3. Ivó-verseny, dij 5 kor. 4. Szamár- kal hátrálékba vannak, hogy a hátráléverseny, dij 5 korona. 5. Lepényevés kos összegeket kiadóhivatalunkhoz (Szvodij lu koronás arany. 6. Nevetóverseny, boda József könyvkereskedésébe) bekül— Külön v o n a t a főispáni installádij 5 kor. 7. Zsákbafutás, dij 3 korona.
deni szíveskedjenek, hogy a lap szétkül- oió alkalmából. A főispáni installációt rendező bizottság abból a körülményből kifolyó8. Lisztfuvás, dij 2 korona. 9. Futás
lag, hogy hétfőn, azaz 16-án a Tusnád fürdői
tojással, dij 3 korona. 10. Kakaslövés, désében akadály ne történjék.
fogadtatásra a leutazás a korai vonattal nedij maga a kakas. 11. Kugli-verseny,
A .CSÍKI LAPOK"
hézségekbe Ütközik, sót kellemetlen is, átiratszerkesztője és kiadója.
dij egy doboz finom szivar. 12. Füttyban megkereBte a helyi állomásfőnökséget egy
verseny, dij 3 korona. 13. Csürdöngölőkülön vonat kieszközlése végett. Az állomástáncverseny, dij 5 kor. 14. BetűszedőKÜLÖNFÉLÉK.
főnök akként intézkedett, hogy folyó hó 16-án
verseny, dij 10 kor. 15. Karikadobás
reggel 6 óra 30 perckor Tusnád fűi dóig egy
bicsokia, dij a megnyert zsebkés. 16.
— Installáoió előtt Az egész vár- külön vonatot fog indítani Csíkszereda álloKi a legcsinosabb hölgy ? (szavazás ut- megye élénk érdeklődése mellett készül a mástól. Ezúton is felkérjük a vármegye köján eldöntve), dij egy ezlUt emléktárgy. rendező bizottság Kállay Ubul főispán beikta- zönségét, hogy a Tusnád- fürdői fogadás impozánssá tétele végett minél nagyobb tömegben
17. Kerékpár-lassu verseny, dij egy ke- tására. A testületek, város, községek, megye- Bziveskedjék megjelenni, hogy méltóképen
bizottsági tagok körében általános a mozgarékpár. Este nagy tűzijáték ! Ezt követi lom, hogy a fogadás minél ünnepiesebb impo ünnepeljük azt az egyéniséget, ki hivatva van
tánc, melyre külön meghívók vannak zánBabb legyen. CBÍknak régen nem volt része minket az uj korszakba bevezetni.
kibocsátva. Eldöntésre kerül: 1. Szép- hasonló ünneplésben. Mikó Bálintnak, a ki
— Mint értesülünk az egyetemi ességverseny (szavazás által eldöntve), közszeretetben állott főispánsága az alkotmá- télyro- a meghívók a napokban hagyják el a
és küldetnek szét. A díszes kiállítású
2. Csárdás-verseny, a legügyesebben nyos élet java részét töltötte be ; önkéntelen sajtót
meghívó becsületére válik Szvoboda József
rá
gondolunk
s
várakozásunkat
az
ő
működétáncoló pár egy üveg finom tokaji bort
nyomdájának. A rendezőaég felkéri mindazokat,
séhez mérjük, mikor a kormány bizalmi em kik meghívóra igényt tartanak, forduljanak
kap. 3. Egy 10 koronás emléktárgyat bere hivatalát ünnepségek között elfoglalja. direkt
a rendezősséghez.
kap azon hölgy, ki a nap folyamán leg- Ez ünnepség azonban csak külsőség, ősi ma— Uj áldosópapok- Folyó évi junius
több levelezőlapot kap. 4 Keriugó- gyar szokás; mások is igy csinálják, mi sem bó 26-án az erdélyi püspöki megye következő
verseny. A legszebben táncoló pár egy maradhatunk el. Csupán ez ad létjogosultságot, végzett bittanhallgatói lettek áldozópapokká :
András József, Antal József, Bence István,
üveg valódi Törley-pezsgőt kap. Egész egyéb semmi. Talán még az is, hogy az al- Bocskor László, Csányi Kálmán, Dézsi Lajos,
délután nyitva: Magyarok bejövetele, kotmányos élet vissza állott. De különben Gaál Tamás, Kicsid Béla, Merza István, Molörülni nincs okunk, az érdemuek sem szólhat
belépődíj 20 fillér, üsbudavára, látható nz ünnep. Az lett volna a kormány részéről nár Imre és Takó Albert. Binder István pedig
Bzerpappá szenteltetett föl.

Az álomkép azonban másnap is s azután jövetelét, meţt tündérem bűbájos arcát, 9 szegélyezi s hullámos színarany hajának fénylő öszevillanását látta a poétáéval s arcuk bolis minden éjszaka ismétlődött.
dog átszellemülését, hogy végre egymásra
csókot intő ajakát látni, szaladni utánna a fürtéi
Eleinte örültem a gyakori viszontlátás- lélekzeni tudásig mindhiába s szerelmes lel— Azt mondod: a szeme kék s a haja találtak — büszke lelke elirigyelte udvarnak, mert bubája mindannyiszor elragadott, kemnek minden 9Úvárgását küldeni feléje, — színarany? — szakitá félbe a királyleány, hölgyétől a poéta szerelmét s akit se dicsőség,
de később amikor láttam a végzetszerű követ- nekem édes élvezet volt.
szemeit csodálkozóan meresztve a poétára. — se hírnév. Be pompa, se szépség, se szerelkezetességet, amelylyel képzeletem mindig
E kárhozatos szerelemmel egyszer el- Talán nem jól emlékezel, vagy fekete szeme- met esdeklő szép szavak nem tudtak szereegy ugyanzon alakot varázsolta elém s hatása indultam, hogy megkeresem vérből é9 húgból met s gesztenyebarna hajamat nem látod?
lemre bírni, im szerelmes lett a rongyos poéalól még nappal sem tudtam magam kivonni való képmását annak, akit csak a képzelet
— Jól emlékezem s fekete Bzemedet, tába, mert volt benne elég bátorság, álhatatos— vesztém a viszontlátás felett érzett örömö- játéka varázsolt elém 8 vagy rá találok gon- meg gesztenyebarna hajadat is jól látom.
ság és szerelem, szerelmeséhez hűen megmet 8 mindent elköveték, hogy ezen álomkép- dolám, vagy egy álomkép martyrjaként fogom
— Hát, hát, — kérdé az izgatottságtól maradni. SzerelmeBBé tevé női hiúsága, mely
től szabaduljak.
életem kilehelni. 8 jártam az utakat éheaen, elfúló hangon — aki álmaidban megjelent B nem tudta elviselni, hogy ó t kinek kezéért
De hiába hessegettem magamtól 9 töl- viz nélkül, ázva, dideregve, rongyosan, gú- akiért bejártad Xagy-Gilinggalag országot, egy egész ország versenyez, egy rongyos
töttem éjszakákat kinoe álmatlunságbau, hogy nyolva, Nagy-Gilinggalang országot széltől a nem én vagyok?
poéta semmibe sem vegyen s előtte más
c bűbájos álom azememre ne szálljon, — ha széléig, a zsupfedeles házikótól a márvány— Hogyan merném én alattvalói szeme- leány szerelmének áldozzon. Valami érthetetmégis egy pillanatra lehunytam a szemem. palotáig, de akit kerestem az én kia tündér- met legmagasabb személyedre emelni?
len vágy vett rajta erőt elszerezni magának
tündérkUaazazonyomat már szemtül-azemben kisasBzonyomra, eddig rá nem találtam.
— De csak merjed te szegény poéta, ezt az igénytelen rongyos poétát s mikor nz
láttam.
S készen a halálra végűi elértem a palo- mert mindenkinek szabad s ugy lehet, a vá- éppen kedvese kitárt karjai közé akart rohanni,
8 ha rátaláltam, s ha azeműnk összeért, ták palotájába, legmagasabb színed elé, lel- lasztásom ép reád esik.
hogy az álmodott csókokat mind valóra váltsa,
két 9zemét rám vetette, édes ajkát CBÓkra kemre az utolsó helyre . . 1
— Nem királyi koronáért jöttem, tündé- — vad féltékenységgel és vijjogó hangon pacauc9ujta 9 ha feléje tartottam, hogy epedő
= Poéta — szólt a királyleány részvét- remet jöttem kereBni.
rancsolá visBza :
ajkammal csókját elfogjam, tovább szaladt s tel — a meséd szép volt de kíváncsi vagyok
— De ba nem én vagyok, ki az hát,
— Lépj hozzám s csókold meg szűzi,
ismét c9Ókot kínált.
megtudni, vájjon tündéred, ha rá találsz is akit keresel ? — kérdé a királyleány, sértett királyi ajkamat s ti többiek vigyétek hírül,
S én szaladtam utána ész nélkül, árkon, fog-e ö téged viszontszeretni ?
hiúsággal s leplezetlen bámulattal a poéta hogy öt szeretem és féijemül őt fogadtam.
bokron, dombon keresztül, hogy egyszer el— Felséges királyleány, akit én keresek, iránt.
S mert nem akart roeBebeli király lenni.
fogjam 9 az ölemben tartva fülébe súgjam : annak álmaiban én is megjelenek s az engem
8 mielőtt a poéta szólhatott volna, a bal- B a királyleány szUzi csókjánál kedvese öle„Lásd én kia tündérkisasszonyom, megfogtalak, is vár izzó, nagy szerelemmel. Caak reá oldali ajtón belépett a terembe a királyleány lését többre becsülte, ölelő karok közt, rég
most már légy az enyím I" — de felvérezhette találjak, csak egyazer átöleljem, csak ujkát egyik udvarhölgye s abban a pillanatban halk
szomjazott csókok özönében boBBZut szomjazó,
a tüske lábamat, elepedhettem a szomjúságtól, érinthessem, — hogy rám ne boruljon, hogy
karjaim közé tündéremet soha se zárhattam. vissza ne csokoljon, hogy örökre enyém ne moraj futott végig az egész termen, mert aki bűnös szerelme fejét kívánta a sápadt képű
Pedig egy CBÓkja, egy öleléBe gyógyító ír legyen, — felséges királyleány hogy gondol- im belépett: arca mint a hóra hullott halovány poétának s az most megint ott pihen egy
rózsa s világos kék szemét keskeny Bzemöldök erdőszélen csendesen folydogáló kis hegyi
lett volna elgyötört tagjaimra.
hatsz olyat?
szegélyezi s hullámos színarany hajának fénylő csermely partján.

Két hónapi hasztalan vergődés után ez
— Lehet hogy Igazad van, de mondd, fürtéi . .
az álomkép lett az én éltető levegőm s kenye- milyennek álmodád hölgyedet?
Egy villámgyors tekintet rá, a királyrem a kenyér helyett Nem kerültem többé az
— Arca mint a hóra hullott halovány kisasszonynak elég volt feliBmnrni benne a
álmot, hanem hozsannával vártam mindig el- rózsa. Világoskék szemét keskeny szemöldök poéta megálmodott kedvesét B mikor szeme
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— Anyakönyvi kinevezések. A bel- paplant gombokkal, két paplanlepedót gomb-

— Kormánysegély a földmivesek- 211—906. vhtó.
lyukkal, két alsólepedót és két-két párnahéjat; nek. Darányi Ignác fóldmivelésügyi miniszter
rendeletet
intézett n törvényhatóságokhoz,
árverési hirdetmény.
d) fehérneműt: hat drb fehér nappali inget, melyben utalással
arra a körülményre, hogy
hat lábravalót, három hálóinget, legalább 12 a kormány, tekintettel azon füldmivesek BorAlulírott bírósági végrehajtő az 1881.
drb zsebkendőt és hat pár harisnyát, négy sára. akik szegénységüknél fogva semmi önálló évi LX. törvényeik 102 §-a értelmében ezen— A aaékely v a s u t a k ügye. A köz- törülköző kendőt, három drb asztalkendőt, gazdálkodáshoz nem kezdhetnek, legközelebb nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
lekedésügyi bizottság csütörtökön Andrássy továbbá fésűket, ruha-, fog- és cipőkeféket. kormánysegélyt óhajt kiosztani: felhívja a járásbíróságnak 1905. Sp. 1.692/3. számú végtörvényhatóságokat, hogy terjesszék fel azon zése következtében Csedő látván ügyvéd csíkGéza gróf elnöklete alatt ülést tartott, mely
Az értesítésekhez egy kötelezvény i9 földmivesek névsorát, akik ez állami támoga- szeredai lakos javára Borszán Suba Hiklós
alkalommal Szterényi József államtitkár kép- csatoltatik, melyet szülő, illetőleg a gyám tásra első sorban igényt tarthatnak.
s t. gy .-bükki lakosok ellen 53 kor. a jár.
viselte a kormányt. Több oldalról vasúti vo- szabályszerűen aláírni s legkésőbb 8 nap alatt
erejéig 1906. évi ápril. hó 24-én foganatosínalak kiépítése is szóba került, a mire Siimegi az igazgatósághoz visszajuttatni tartozik, a
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 669 koronára becsült következő
Vilmos gyergyószentmiklósi kerület képviselője felvétel elfogadásának igazolásául és biztosíingóságok, u. m. Nagy Galaczi Jánosnál: 40
is sürgette a székely körvasút kiépítését és tásául. A tanítással járó dijakat, ininó a tandrb sasfa, 1 szétbontott szekér és szobabeli
hibáztatta, hogy csak a Csíkszereda— Gyergyó- díj, továbbá a szükséges taneszközök beszerbútorok nyilvános árverésen eladatnak.
Szentmíklós és Szászrégen—Déda között levő zésével járó kiadásokat a szülők vagy gyáAz Agrár Takarékpénztár
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jávonalat építik ki, mig a Déda és Gyergyó- mok külön tartoznak hordozni. Az időközi
rásbíróság 1906. évi V. 322/2. sz. végzése
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szentmiklós között tervezett vonalnak kiépi szükségletek fedezésére minden tanuló részére
folytán 53 kor. tőkekövetelés, ennek 1905.
évi dec. hó 1. napjától járó 5°/s kamatai,
téséról szó sem esik. Pedig e vonal kiépítése zsebpénz állapítandó meg, mely 3 koronánál
Csíkszeredai
Fiókintézete
V/, váltódij és eddig összesen 74 kor. 40
fontos ugy gazdasági, mint kulturális szem- kevesebb s ti koronánál több nem lehet. A
fillérben bíróilag már megállapított költségek
CSÍKSZEREDÁN.
FÓTÉB
pontból; anélkül a többi vonalrész Bem nyújt felvett tanulók kötelesek mindenben az inter- | FÓTÉH
erejéig a végrehajtást azenvedök lakásán Csikkellő előnyt Kérdést intézett tehát Sümegi nátusi szabályzatok szerint eljárni. Azok u tagyimesbűkkben leendő eszközlésére 1806. évi
Vilmos, hogy mikor fognak az utóbbi vonal nulók, kik rossz magaviseletet s folytonos
julius hól6-ik napjának délután l ó r i j a
LESZÁMÍTOL
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szánkiépítéséhez. Hzterényi államtitkár válaszában szorgalomlfiányt tanúsítanak, az internátusból
Váltókat a lehető legjutádékozik ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
1908. évet jelölte meg, mint olyant, mikor a kizáratnak. A föreáliskolába a beiratkozások
nyosahh kumailáh mellett.
-ji' meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi
körvasúinak teljesen készen kell lennie. — szeptember 1-én kezdődnek.
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készOlcaó jelsálog kölcsönöket
Ezt a tényt azért regisztráljuk, hogy a többi
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szüknynjt földbirtokra és helyi
— Tulipán-kostoló. Mindenképen életreforgalmasabb1 helveu fekvő
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
csikmegyei képviselők is annak idején a plekőházakra 4 /,®/0 alopkamatu
Ml,
náris Ülésen sürgessék a vonal mielőbb való való és dicséretes eszméje támadt Jakab
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
ainorlizácziés kölcsönt tul.
Ml* mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kikiépítését. Hiszen itt a kormány semmi külö- Ödönnek, a helybeli Kossuth-szálloda derék
Kőlosöntnyujttő/.silén
jegy
»11'
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
nös kedvezésben nem fog minket csikmegyei- bérlőjének, a mely — ha nein csalódunk —
z.ett értékpapírokra.
ML- 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
eket részesíteni ha a pályázatot kiírja, hanem hatalmns lökéssel fogja előbbre vinni az or
javára
is elrendeltetik.
Ml,
Vess és elad értékpapírokat,
szágszerte megindult Tulipán mozgalomnnk
egy már rég hozott törvényt hajt végre.
Kelt Csíkszeredán, 1906. évi június hó
külföldi pén/ckct es érteket.
Mi/
19. napján.
— Karzatjegyek as installáoión. A városunkban való terjedését. Jakul) Ödön
Elfogad takarékbetéteket s
Ml'
főispáni installáció alkalmával Csikvármegye ugyanis a Kossuth-szálloda épületében levő
Molnár Sándor,
ii/oknt 4°/0-kal kamatoztatja
Ml/
és felmondás uélkül fizeti
közgyűlési termének karzata kizárólagosan eddig üiesen állott s az utcára nyíló termet
kir. bir. végrehajtó.
vissza.
Ml'Ml/Ml'
teljesen
újjáalakítva
s
ellátva
minden
kényecsakis nőknek lesz fenntartva. E célból kar24'Jii
Sz. 271-1906.
zati jegyek fogják lehetővé tenni a hölgyek- lemmel .Tulipán-kóstoló- elnevezés alatt c
nek a megjelenést. Első sorban a vármegyei hó 15-én megnyitja a közönség részére, s ott
Árverési hirdetmény.
tisztviselők és a törvényhatósági bizottsági süteményekkel, fagylalttal, cukorkákkal, likötagok nejei kapnak jegyet és azután az érdek- rökkel s különböző hideg étkekkel rendelkeAlulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel
Ceikdelne község tulajdonát képező közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törlődő hölgy közönség. A karzati jegyek meg- zésére fog állani azoknak, a kik az édességeknek
s
ínyencségeknek
kedvelői.
Ismerve
„Kiaborda liálintanrka" liavaa folyó évi vényszéknek 1906. évi V. 2222. polg. sz. végszerzése végett ifj. Botár Béla és dr. Gaál
folytán dr. Erőss Vilmos ügyvád által
Endre rendező bizottsági tagokhoz lehet Jakab Ödön áldozatkészségét, reméljük, hogy legeltetése Csikilelne községházánál folyó zése
Tulipán-kóstolójában a leglinomabb dolgokat hó 22-én d. U. 2 órakor nyílt ár- képviselt Liszovszka Adél madéfalvi végrefordulni.
hajtató
részére Tomka Alajos és neje végrefogja tartani. A Tulipán-kóstolóra annál is
— A tanítók és a t á r s a d a l m i munka.
verésen a legtöbbet ígérőnek bérbeadatík hajtást szenvedő ellen 300 kor. követelés B
inkább felhívjuk olvasóink Ügyeimét, mert
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás
Kikiáltási ár 50 korona
Kolozsvárt a tanítók továbbképző tanfolyamán Jakab Ödön a befolyó jövedelemnek ^0"í -át
folytán alperestől lefoglalt éB 797 kor. 20 flll.
0
Gidó.alvy István ottani közjegyző, a szövetkeCsíkdelnén, 1906. julius bő 9-én.
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járászeti élet és a társadalmi reformok buzgó ba- Tulipánkert-szövetség céljaira fordítja. Szíbíróság 19oG. évi V. 289. az. végzésével a
Kováén latrán.
további eljárás elrendeltetvén, annak az alaprátja egy hosszabb előadást tartott a szövetke- vesen üdvözöljük hazalias tettéért s nsziutén
1—2
községi biró.
sikert
kívánunk
vállalatéhoz.
és felülfoglaltatók követelése erejéig is, a
zetekről. Az értelmeB tudnivágyó, az ország
mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna,
— Konkursus. A f. hó 2-án tartott
különböző vidékéről összesereglet tanítók élénk
végrehajtást szenvedők lakásán leendő megérdeklődéssel fogadták az előadást, amely konkurzuson, melyen nz erdélyi püspök ur
tartása határidőül 1B06. évi julius hó 16.
elnökölt,
a
következő
tanulók
vétettek
fel
a
annál inkább meglepte őket, mert nein egynapjának délutáni 3 órája kitüzetik, a
a
papnövendékek
sorába:
1.
A
theologiai
tanA
csikszépvizi
Szentháromság
segély
mikor a bíróilag lefoglalt ingók éB pedig:
nek közúlök csak most volt alkalma ilyen
dolgokról értesülést szerezni. Reméljük, hogy folyamra : Kuncz Ferenc dr. a jogtudományok egylet alapszabályainak 50. §-ban foglalt házi bútorok stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
mellett, szükBég esetén becsáron
Gidófalvy apostoli munkájának meg lesz a doktora, ki a theologiai tanulmányokat az intézkedés folytán a tanulók segélyezése alul is el fognak adatni.
innsbrucki
egyetemen
fogja
végezni,
Balázs
érdemében
következő
pályázat
hirdettetik
:
maga eredménye és pedig anuál ia inkább,
mindazok, kik az elárvere1. Csak azmi tanulók — fink i zendőFelhivatnak
mert tudomásunk Bzerint a közoktatás minisz- Lajos, Balá9Í Imre, Bálint Vilmos, Boga Alit
ingóságok vételárából a végrehajtató
tériumban a jövőben nagy súlyt fognak he- jos, Bögözi Józsel, Demeter Ferenc, Fejér leányok — pályázhatnak, kik az alap követelését megelőző kielégítéshez jogot tarlyezni arra. hogy a tanitók minél inkább részt lenó, Ferencz Sándor, Friedrich Alajos, Ke- szabályok 5, §-ban kiirt családok leszár- tanak, a mennyiben részükre a foglalás koráb
rezsi Géza, Keserű András, Kicsid Géza, I'é- mazottjai.
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
vegyenek a társadalmi munkában.
2 Kik az 1905 - 6. tanévről iskolai jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
— Hirdetmény. A székelyudvarhelyi terfi Béla, Simonfi József, Veress György.
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt
m. kir. állami fóreáliskolával kapcsolatos in- 2. A főgimnázium VII. osztályába: Mártun bizonyítványt tudnak felmutatni.
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval
Árpád,
Nagy
Árpiul,
Szemlér
Károly.
Egytől3.
Pályázati
h
a
t
á
r
i
d
ő
juliUS
31-Ík
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
ternátusba az 1906 —907. tanévre 60 tanuló
egyig
jeles
és
jó
ifjak.
Néhány
jelentkezőt
napjának déli 12 órája. A később csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
vétetik fel, kik közül 40 tanuló 400 K; 1 taKelt Csíkszeredán, 1906. évi junius hó
nuló 300 és 10 tanuló 200 korona dijt tartozik tüdőbnjra vnló hajlandóságuk miatt az orvos beérkezett folyamodványok tekintetbe nem
30. napján.
vételnek.-'"
fizetni E helyekre ezennel pályázat hirdettetik tanácsára kellett egyelőre visszautasítani.
Keresztes Gyula,
4. Az iskolai bizonyítványok kísére— A kolozsvári egyetemre az
Azon szülők, vagy gyámok, kik fiaikat, illetőleg
kir. bir. végrehajtó.
gyámoltjaíkat az internátusba felvétetni óhat- 1905—6. tanévre 4775 hallgató iratkozott be, tében a folyamodványok Caikazépvizre az
egylet
igazgatója
Fejér
Jánoshoz
adanmely
vármegyénként
igy
oszlik
meg:
Kolozsják, ebbeli kérésüket f. évi jul. 15-ig az igazgaSzám 810-906. ki.
tósághoz intézve és címezve nyújtsák be, címük megyéből 330, Murostordamegyéból 194, Alsó- tók bc.
A válaa/.imány határozatából
és lakásuk pontos megjelölésével, A kérelem- fehérmegyéból 187, Szolnokdobokamegyéból
Pályázati hirdetmény.
hez mellékelni kell: a) a legntolso tanévről 183, Háromszékmegyéból 174, Tordnaranyos
Csikszépviz, 1900 julius 8.
nyert iskolai bizonyítványt b) orvosi bizonyít- megyéből 161, Csikmegyéból 117, UdvarhelyA vacsárcsi — göröcsfalvi körbábai állásra
Fáraó Simon,
pályázatot hirdetek B felhívom pályázókat,
vány arról hogy a tanuló egészséges, nincsen megyéből 116, Hunyad 17 és KüküllőmegyéI
2
eluük.
liogy felszerelt kérésüket hozzám juliua 31-ig
szervi bajai. Azok, akik a mérsékeltebb dijakra ből pedig 117 hallgató kerül átlag a kolozsadják be.
óhajtanák fiaikat illetve gyámoltjaíkat fel vári egyetemre. A mi a doktori diplomák szerJavadalmazás : A két község pénztárából
vétetni, a fentemiitett okmányokon kivül zését illeti, e téren sem állunk hátra. Ebben Tégla-, cserépgyári és
évente 80 kor. és minden fogás után az egyeaz illetékes hatóság által kiállított, egészen uj az esztendőben ugyanis összesen 742 szigorlót
sektől a szabályrendeletileg megállapított 3
keletű vagyonossági bizonyítványt is tartoznak avattak fel doktorrá, jog- és államtudománykörkemence berendezések korona.
CsikrákoB, 1906. julius 10.
csatolni kérésük támogatására. A dijak fél ból vegyesen.
Ieg«ls6rendil képviselete
évenként előre fizetendők. A rendes felvételi
Hánya Antal,
— A közigazgatási bíróság reformja
körjegyző.
dijakon kivül minden tanuló köteles butorron- A közigazgatási bíróság szervezéséről szóló
gálás cimen 10 koronát letétbe adni az igaz- 1897. évi XXVI. t.-c. reformmunkálataira vo
Sz. 649—1906. mj.
gatóság rendelkezésére, mely összegből
natkozó anyaggyűjtés már régebben folyik. A
előfordulható rongálások fedeztetnek. A felvett törvény reformmunkálatainál, mely egyenkint
tanalók élelmezést, lakást, fűtést, világítást sorolja fel a bíróság elé utalandó jogvitás eseBudapest, V., Nádor-utca 14.
kapnak s megfelelő felügyeletben részesülnek. teket, a fóelv a közigazgatási bíróság hatásCsikvármegye magánjavának kezeAz élelmezés a következő: reggeli: kávé körének kiterjesztése, különösen a vármegyei L f ( D j a b b e e m e n l á r n ( é p e k : lésére vonatkozó alapszabály 6. és 14.
zsemlével; ebéd: három fogás, vasárnap
közigazgatás körében felmerült vitás ügyek vízhatlan-, zománcos-, színes cserepek, §-saí alapján felbivom mindazokat, kik a
csütörtökön négy fogás; vacsora: egy fogás, elbírálására vonatkozólag. Ennek folytán a
„Lőbeszerzési és Rnházati* alapból folyó
rendesen sUlt Ezenkívül d. e. 10 ólakor és készülő törvény a belügyminisztérium hatás- téglák, folyósó lapok, járdakövek, vályúk, évben kiosztandó alább felsorolt ösztönkutgyUrtlk gyártására.
d. u. 4 órakor egy-egy szelet kenyér. A fel- köréből sok olyan jogesetre nézve veszi ki a
díjakat és segélypénzeket elnyerni óhajtvett tanulók a belépéskor a következő fel- döntés jogát, melyekben a minisztérium eddig Csekély befektetés, nagy haszon. ják, hogy ez iránti kérvényeiket bozzám
szerelést tartoznak magukkal hozni: a) egy mint legutolsó felebbezési fórum határozott.
folyó évi julius hó 31-éig adják be,
nyári és téli időszakra való tisztességes ruhá- A fenti hir nyilvánvalóvá teszi, hogy a kor- Faügynökségi és bizományi iroda, mert a később érkező folyamodványok
zatot ;*téli köppenyt vagy nagy kabátot és főre- mány a független bíróság hatáskörét ismét erdők éa termelések vétele és eladásának nem fognak figyelembe vétetni s hivatalvalót; b) legalább két pár erős cipőt; c) csak egyes közigazgatási tényezők és nem az
ból vissza fognak utasíttatni.
közvetítése.
ágyfölszerelést és pedig két párnát, egy téli egész közigazgatásra skarja kiterjeszteni.
Kiosztás alá kerül:
I n t e r u r b a n telefon 80—38.

ügyminiszter Mihály Ferencet borszéki. Laczki
Istvánt bélbori anyakönyvvezetőkké nevezte ki,
Fülöp Gábort pedig bélborí anyakönyvvezető
helyettessé.

Hirdetés.

Pályázati hirdetés.

Kende és Krishaber

Hirdetmény.

C S I R I

Julias 11.
A) A Lóbeszerzési alapból.

Bor eladás nagyban

1400 korona segély pénz, mely azon
gimnáziumi, reál- és ipariskolai, tanitóképezdei, továbbá erdészeti, bányászati,
literenként 60 liter vételnél
gazdászati, mUegyeterai, mtlipari, jogi,
orvosi és bölcsészetkari hallgatók között
fog 60—200 koronáig terjedő összegekPototzky Lászlónál
ben kiosztatni, kik csikmegyei székely
Csikkoxmán.
3—3
huszár családok finágon való üti leszárÁrlejtési
hirdetmény.
mazottai.
B) A Ruházati alapból.
Alólirottak Cnikszentgyörgy—Bánk1. a 600 koronás bölcsészeti ösztöndjj, falva község közbirtokosságának 1906.
2. kettő egyenkint 300—300 koro- junius hó 24-én 1. jkvi pont alatt hozott
nás erdészeti szakiskolai ösztöndíj,
határozata és megbízása alapján a csik3. a 600 koronás magyaróvári gaz- szentgyörgyi plébánia laknak újbóli épídászati ösztöndíj,
tésére szóbeli és Írásbeli zárt ajánlatok
4. a600 koronás bányászati ösz- elfogadása mellett nyilvános árlejtést hirtöndíj,
detünk.
5. a 600 koronás mtlegyetemi öszAz árlejtés a csikszenlgyörgyi jegytöndíj,
zői irodán folyó évi julius 16 én
6. a gyergyószentmiklósi polgári fiú- d. u. 3 Órakor fog megtartatni.
iskolánál megtlresedett három, egyenkint
Előirányzott épitési költség 17612
100 koronás ösztöndíj,
kor. 48 fillér, azaz lizenhétezerhatszáz7. a gyergyóalfalvi állami gazdasági tizenkeltő kor. 48 fillér.
felső népiskolánál megtlresedett. kilenc,
Vál'alkozni szándékozók kötelesek
egyenkint 100 koronás ösztöndíj,
az előirányzott költség 10%-át bánatpénz
8. a 400 koronás középipartanodai gyanánt letenni, az Írásbeli zárt ajánlaösztöndíj.
tok szabályszerűen kiállítva és a megfeEzeken feltll 200—400 koronáig ter- lelő bánatpénzzel, avagy óvadékképes
jedő összegekben ki fog osztatni a „Ru- értékpapírral ellátva folyó évi julius hó
házati" alapból 8000 korona segélypénz 15-én déli 12 óráig a plébánia hivatalaz erdészeti, bányászati, gazdászati, mű- hoz címezve adandók be, a hol az építési
egyetemi, mtlipari, mllvészeti, j"gi, orvosi terv és költségvetés, valamint az árlejtési
és, bölcsészetkari felsőbb tanintézeteket és szerződési feltételek is megtekinthetők.
hallgató tanulók között.
Csikszentgyörgy 1906. julius hó 1-én.
A kik a „Lóbeszerzési" alapból kér- ISáHiit Ferenc,
Inrxe Homokon,
nek segélyt, tartoznak a huszár családok
küzs. biró.
plrbános.
valamelyikéből való leszármazásukat iga- I'unkán Ijiijon,
Durran Játion,
zolni és a mellett iskolai és vagyoni bikörjefryzü.
megj-e ponilnoL.
zonyítványt is bemutatni, azok pedig,
Tomi>on Jánon.
kik a Ruházati alap terhére rendszeresíbirt. elnök.
2-2
tett ösztöndijakért folyamodnak, vagy
pedig azon alapból kérnek segélyt, kérésükhöz iskolai és vagyoni bizonyítványt
tartoznak csatolni és a mellett igazolni
kötelesek, liogy Cüikvármegyében született székely származású és e megyében
Csillag
védjegyűilletékességgel biró apák gyermekei.
Sternj^arte
Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdetményben felsorult ösztöndíjak adományozása és a xegélypénzek felosztása fölött a W 0 és leplcsótit] foszforsavas mötráoa,

52 és 66 fillér

Áz Agrár Takarékpénztár

kőházakra, szántóföldekre és rétek (legerészvénytársaság
csíkszeredai fiókintézeténéi egy felső ke- lőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
reskedelmi iskolát jó sikerrel végzett és legolcsóbb kamatláb mellett alant irt.
Már fennálló kölcsönt konvertálok
már némi gyakorlattal biró
és olcsóbb kamatra átveszem.
g ' y s u l c o a r M . o l e
Szükség esetben kérem egyszerű lealkalmazást talál.
vélben fordulni:
Kezdőfizetés havi 60 korona.
Felszerelt pályázatok a csíkszeredai
Dresznand Viktor,
fiókintézethez, vagy az intézet igazgazgaNagyszeben,
THaxnódi-iitca
11. nz.
tóságához Marosvásárhelyre intézendők.

Thomas salak liszt

folyó év augusztus bó elsó felé-

b e n hozandó igazgatótanácsi határozat
senkinek sem fog kllltfn kézbesilletní,

hanem az a „Csiki Lapok"

és a

28. seim

L A P O K

minden kalászos, kapás és takarmánynövény (lóhere, lucerna etc ) sészére,
valamint szőlő, gyümölcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.

„GyergyÓ" cimü lapokban fog közzététetni s az ellen a határozatnak neve- Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és
zett lapokban való megjelenésétől számí— tailalomjelzésre ügyelni.
tott 8 nap alatt lehet felebbezni.
Csikvármegye magánjavai igazgató
tanácsának elnöke.
Budapest, VI., Teréz-körut 3.
Csíkszereda, 1DOG. junius 25-én.
a Thomasphosphiitfabriken O, in. Ij. II ,
Becze Antal,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
alispán,
országainak területén.
2— 2
ip:iZf;nló tanár* elnök.

KALMAR VILMOS,

K l l Z O U J l K A B r i L T I

Szent

M E G if I1! HE3>T.
ca
• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógyviz. " f t t
Tartalmai esy liter líibei ai oraágos m tir. kémiai iiléiet és legfkrcérleti állomás elemiése aeriil:
0-028.1 grammot
0023!)

Kénsavas káliumból
Chlor káliumból

»'0lH

Chlor nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Kettcd szénsavas mészből
Kelted szénsavas vasélccsbül
Timföldből
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek összege
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya lf>* C-nál

21760

1-G517
0-040«

„

0U0U6

00790
nyomokat.
4-0175 gramm
1-7884
1-004

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban valA gazdagságánál fogva kiváló jó bstásn a légző, emésztő és bngyelváIMSZIÓ utak és szervek, mindennemű liorntos báulslmai ellen.
Vas és jódtartalmú miatt kiváló előnnyel használható bármiféle eredetű
vérszegénység ellen és slkoti, valamint fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
TiBztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége lolyt&n, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Szent László forrás" vize kezelőségénél:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kászonujfalu; vasúti állomás: Cslktusnád és Kizdivásárhely.

Értesítés! *

k nn szerencsém a m. tisztolt közönség becsen
figyelmét felhívni, miszerint könyv-, papír-,
ir«>-. rajz- és liangszerkereskedésemhen mindig raktárim tartok különféle újdonságokat, valamint a leghimevcselil» M- és külföldi írók müveit, szak- és folyóiratokat, füzeteket,
költeményeket, regényeket- és monológokat, ami raktáron nincs is,^
Iliit nap ala t
szállitok kiadási árban.

REGENŢI 1

EJ

Könyvnyomdái üzletemben

társadalmi, kereskedelmi éa ipari oiélokra BBÜkaeges nyomkiadiisa lYi/.ctatványokat, valamint nagyobb terjedelmű müveket, folyóti-klh-n
iratokat, lapokat, aijegyaé.lisz.-s
« ^ O O & M f M i l i i S a i i i K f » ket stb a legdlaiesebb kivitelben nemcsak ulóeea éa
KÖNYVÁRÚKERESKEDÉSEMBEN -m hibátlan módon, hanem a
helyblei — salát relvélein - Iái-, képes- 11 lehető legjutanyoaab'árban

kötés

lii-n és
szuliil*
:*• l'llk'li:'

ké I

s müvésxles H
vitelü lapokat

aktAromon folyton készletben tartok közigazga2—35 fll |'Ny"mtatvá"y-'SS
tási, községi, egyárban kap
bázi, iskolai, kör,
latol óri *
községi jegyzői,
sí mennyi *
M
* (Így védi és magán
síiben. A *
mkg*
nyomtatványokat
»
*
Figyelem
*
*
a legjobb papirra
IIIVOK
*
*
uyomatva ivenEljegyzési, Esküvői lláli *
*JK ként és bekötve.
ÉRTESÍTÉSEK AZONNA ** Hirdetések közlésérc leg- * Kész postakönyv.
alkalmasabb a vidéki ösz*
*

l gyszmtén 1». II^-M'l
sédnek örvitndő saját at
,.()l!AX(i VAI," és *
i v i in ii i llliikiin y vi'lili't **
A n.
közönség b **

Szvoboda József

*
*
%

szes lapok között legelterjedtebb

CSIKI LAPOK
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Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban.
Nyomatott Szvnboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906.
Csíkszeredán kapható:
Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
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