XVm. évfolyam.

Csíkszereda,. 1906. Augusztus 15.

33. szám.

CSÍKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

SZVOBODA JÓZBXf könyvkereskedése,

Megjelenik a lap

• Iádén s z a r a i n .

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R

ANTAL

Előfizetést ár: Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 1] kor
Nyílttéri oalkkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fiU.-ért kBzfiltctnck.
Ismeretlen czégek hirdetési dija előre fizetendő.
Egyea lap ára 20 fillér.
Hlrdetéal dijak a legolcsóbban számíttatnak.

POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
ÉS
TARSADALMI HETILAP.
Kéziratok nem
adatunk vissza.
Upyvéd.

hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény,
Tslamjnt hirdetések és előfizetési dijak Is küldendők.

A választási reformról.
A választási jog kérdéséről nagyon
sokat beszéltek és irtak politikusok és
nem politikusok egyaránt már abban
az időben, a mikor kormányaink ezen
problema megoldására még gondolni
sem akartak. Sokat vitatták majd ezt
a kérdést az ügyvivő kormány nagy
garral hirdetett törvényjavaslatának
közzététele után is. Felette szükségesnek tartotta ekkor már mindenki a választási jog kérdésének sürgős, a változott viszonyoknak megfelelő, modern
rendezését, csak nem abban a formában, amint azt KristófQék kieszelték és
melyből erősen kirítt a tendencia.
Végre megszületett a hón óhajtott
és határtalan lelkesedéssel fogadott
nemzeti kormány, mely beköszöntőjében sietett kijelenteni, hogy legfontosabb feladata épen ezen hosszú idő óta
vajúdó kérdésnek a megoldása lesz.
Azóta hónapok teltek el, nyakig uszunk
a nemzeti kormányzás áldásaiban, de
a választási jog reformjának a kérdése
elhallgatott, elaludt, nem feszegeti ezt
az aktuális kérdést most már senki.
Pedig érzi mindenki, hogy a választási reform, különösen a választói jog
kiteijesztése és a kerületek uj beosztása elodázhatatlan ; legfeljebb a kiterjesztés mérve, illetve a választói jogosultság alapja és különösen a reform
célját illetőleg térnek el a vélemények.
Az utóbbi kérdés uralja az elsőt. G tekintetben két ellentétes álláspont küzd
egymással. Az egyik a ligáé és a szociálistáké, a mely elvont és elcsépelt
teóriában gyökeredzik. A választói jogot

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
• változó világ.
— Irta: Földes Zoltán. —

Regényes tájon, Erdély egyik legszebb
pontján feküdt a kis falu, Kadosfalva környékén vadregényes fenyvesekkel, a melyek merészen égbetörő hegyek oldalait födték. Az
egyik félmagas hegycsúcson váromladék voná
magára a szemlélődé figyelmét. Kadosvár
romjai. Ma a család ivadékai, a kiknek elődei
egykor e vár bástyái között laktak, a faluban
tartják lakhelyűket
KadoBvári Kadosváry Adóiján ma a nemes és nemzetes és levitézlett familia feje.
.Levitézlett" család biz ez nemcsak azért,
mert a nemesi előjogoktól az ujabbkori törvény megfosztotta, hanem azért is, mivel a
legifjabb nemzedék eltékozolta, elprédálta az
ósök birtokát, a rangos élet első főbiztosítékát.
Ne gondoljuk azonban, hogy Kadosváry
Adorján javult édesapja pazarlásának átkos
következményein és igyekezett az ősi birtok
roncsait az okszerű gazdálkodás áldásos alkalmazásával megmenteni, sőt tán ujabb vagyoni emelkedés alaptőkéjévé kovácsolni. Nem.
Adorján ur még esztelenebbűl űzte elókelőségi
hóbortját. Nem tndta elfeledni, hogy neki a)
volt egy nádorispán Ukapja, b) egy várkapitány őse és c), d), e) számtalan táblabíró,
országbíró Btb. déd- vagy szépapja vagy ősapja — és hogy ő is e jeles familiáuak ér-

az emberrel született jognak mondják, hatatlan összefüggésben van a maamely minden felnőtt férfiút már ezen gyar faj erejének csökkenésével, ilminőségénél fogva feltétlenül megillet, letve növekedésével. Ha tehát hivatekintet nélkül arra, hogy gazdasági, tásunkat be akarjuk tölteni, ugy a
kulturális színvonala vagy magasabb cél csakis egységes, homogén állam
állami érdek lehetővé, megengedhetővé megteremtése és a magyar faj —• mint
célszerűvé teszi-e azt, hogy az illető eminenter államalkotó és államfenntartó
az állam ügyeinek közvetett vezetésébe faj — minden lehetséges erősítésére,
lefolyást nyerjen, A másik szempont — fejlesztésére kell, hogy irányuljon. Hiába
a nemzeti szempont — a nemzeti állam mondja bárki, hogy ez önző faj politika,
kiépítésének hatalmas ideálja.
a magyarság zsarnoki uralma a vele
B két irány, illetve cél közUl kell egyenlő számban levő nemzetiségek feválasztani, mielőtt a választási reform lett. A ki azt állítja, az nem ismeri,
nagy munkájába belefognánk. A válasz- vagy nem akarja ismerni hazánk törtétás pedig csak akkor lesz helyes, ha nelmét !
nemcsak az egyes önző párttekinteteA kelet és nyugat állandó ütközőket vesszük figyelembe, hanem mérle- pontján, ezen az exponált földterületen
geljük hazánk történeti múltját, nemzet- állandó alakulatot egy nemzet sem tudközi helyzetét, különleges viszonyát, hat teremteni, csak a magyar. Csak a
népességének faji tagozottságát, jövő mi nemzetünk kiváló faji ereje tette
fejlődése irányát stb. A választási re- lehetővé, hogy az őseink által megteform nem lehet öncél, hanem csak esz- remtett államalakulat annyi századon
köz. Előbb tehát azzal kell tisztába jön- keresztül, annyi vihar és küzdelem könünk, mik azok a célok, amelyeket mint zepette mégis fennmaradt, hogy annyinemzet, mint állam magunk elé tűzdnk szor „megfogyva bár" nem törött meg.
s ez fogja megadni azután az irányt,
A kik tehát őszintén azt akarják
melyben a választási reform létesítendő liogy ez az ezredéves állam fennmalesz. Talán mondanunk sem kell — hi- radjon, még ha különben nem is a maszen minden gondolkodó ember tudhatja gyar faj boldogulásának és hatalmas
— hogy a választási reform keresztül- kibontakozásának vágya dagasztja is
vitele milyen óriási befolyást gyakorol keblünket, ha őszinték és következea jövő fejlődésére.
tesek, a tnngyar nemzeti szempontot
Ezeréves történelmünk a kézzel kell állami életünk minden nyílvánuláfogható bizonyítékok egész seregét sánál kiindulási pont gyanánt elfogadnyújtja arra, hogy egyrészt a Duna völ- niok.
gyében csak nagy, egységes, homogén
Ebben a megdönthetetlen igazságállam teljesíthet történelmi hivatást, ban már benne rejlik a felelet arra a
másrészt, hogy hazánk politikai súlyá- kérdésre, hogy mi legyen az alkotandó
nak, hatalmának, tekintélyének sülye- választási reform irányadó szempontja.
dése, — vagy növekedése elválaszt- Ez nem lehet egyéb, mint a szigorú
demdús hajtása. A kinek illik mágnásmódra
agarászni, vadászni, lovagolni s tudja Isten mi
mindent megcselekedni, a mihez azonban az
az ÍBmert hármas tényező szükségeltetik.
— Romlik már a palánk itt is, ott is.
Kidül-bedül nz ól és a pajta oldalfala. Meg
kellene javíttatni. — Jelentette egyre a szolgák ntyame. tere. Adi ur vállat vont. Ez mel
lékes.
De a dinom-dánom, nz örökös mulatozás
a sok zsúr emésztette a pénzt, az egyre olvadó birtokot. Erre tellett Ez már méltó az
ősök szelleméhez.
Kadosváry ur már nőtlen volt. Volt egy
fia. A fiu külföldi egyetemen tanult s ezzel a
tanulmányával egyidejűleg népszerű gazdasági
tanfolyamot is végzett
Már évek óta nem volt odahaza. Kivégezvén tanulmányait elhatározta, hogy egy
kis európai körutat tesz és azután hazautazik
az ősi kúriára.
Javában folyt a heje-huja.
A nők egy kellemes kis szalonban csevegtek, a bol a hangadó Virédy báróné volt,
a ki vagyoni szegénységét fényes öltözékekkel palástolta, a melyeket zálogpénzen szerzett be, idény és alkalomszerűség szerint.
A férfiak az öblös ebédlóhen vitatták meg
az agáridomitás legújabb methodusának fontosságát, célszerűségét sót nélkülözhetetlen
voltát. Itt meg Virédy báró „szellemeskedett
a legjobban, aki fejtegetéseibe mindig beleszőtte valamelyik kedvenc anekdótáját (amely

nemzeti szempont, amely Bzerint csak
másodsorban vétetnek figyelembe a társadalmi, gazdasági és kulturális tekintetek. A mi különleges viszonyaink között sokkalta nagyobb jelentőségű kérdés az, hogy mily elemek politikai súlyát és befolyását emeljük, avagy
csökkentjük. Mint a világ bármely más
országában, nemzetiségi viszonyaink között könnyen megtörténhetik, hogyha a
nemzeti szempontot kellő figyelemre
nem méltatjuk, a magyarság politikai
túlsúlyát letörjük és a nemzetiségi, állambontó elemek hatalmát és befolyását oly fokig emeljük, amely állami
létünket egyaránt veszélyezteti és olyan
züllési folyamatnak szolgálhatna kiindulási alapul, a milyet kedves szomszédunknál, Ausztriában tapasztalunk.
A választási reform minden olyan
megoldását, amely általános, szürke elméletek kedvéért a nemzeti és egyszersmind legfőbb állami szempontot
feláldozza, a limine el kell utasítania
minden komolyan gondolkodó és előrelátó magyar politikusnak. Nem azért
kell követelniők a választójog kiterjesztését, mert ezt a modern fejlődés, a
demokrácia, a liberalizmus stb. követeli, nem azért, hogy ezáltal a .müveit"
nyugat példáját kövessük, hanem azért
mert viszonyaink a reformot sürgetik
s fóleg, mert a jelenlegi választási rendszer a magyar nemzet politikai kibontakozásának egyenesen útjában áll.

A főispán a szövetkezetekórt.
Csikvármegye főispánja, Kállay Ubul, a
járási szolgnbiróságokhoz a napokban rendeletet intézett a gazdasági éa ipari szövetkezetek
és gazdakörök érdekében. E rendelet bizony-

a thémához talált) s az elmaradhatatlan is zuvart. Terriogettét, te férfi vagy, — férfiú!
„igyunk hát!"-ot. Rangjának fényéből sugarai— Hát hiszen mi volnék más ? — neból élt, mert mint báró ur, bárhol szívesen vetett Hadosváry Etel, — aztán meg sok ideje
látott vendég volt és mert ó e szívességet ám, bogy elhagytam édes szülőföldemet I
bóven ki is aknázta kedves mátkájával egyeLeültették. Mindenki koccintani akart az
temben.
est hősével. Dicsérgették a gazda fiát, mivel
A társaság többi tagjai is a vidék .ko- ez igy illett a helyzethez. — A nők pikáns
pott mágnásaiból" kerültek ki. Olyanokból, a észrevételek közben dugták össze fejecskéiket
kik megőrizték az ósiséghez tartozó külsősé- s az őket sorra üdvözlő Etel nem egy kacérgeket, de nein az ősi vagyont, a melynek kodó pillantással találkozott A 49 éves báróné
megmaradt részei is tele voltak ráírt terhek- félhangos megjegyzést is tett, mondván, hogy :
kel. Buzgón őriztek egy-egy rokokó-beli képet, Hogy helyes kis gyerek ez az Eti I..
kardot, vagy épen makrapipát, a melynek láDe az „Eti" nem viszonozta si néma bótása nemesi büszkeséggel töltötte öuérzetes
kolást
s egyáltalán nem volt ínyére a flirtelés
mágnás-mivoltukat. Magas fővel jártak az utcán
és
a
kacérkodás.
Sót a midón az asztalhoz
s főlénynyel tekintettek le azon szerencsétlen
halandókra, n kik ládájuk fenekén nem őriz- ült, nemzetgazdászati, — utálatos thémákkal
tek avas „kutzabőrt*, a kiknek az Isten csak hozakodott elő s a nemzeti ős erő hanyatlászimpla piros vért csörgedeztetett polgári sáról kezdett prédikálni.
Az urak előbb csodálkoztak, majd meg
ereikben.
A társaság tehát élénken mulatott. A 49 Adorján ur kijelentette, hogy a „polgárság"
éves báróné éppen édeB titkokat árult el egy ügyei ne aggasszák az urnák született em20 éves hadnagygyal való viszonyából s a bert . . . a mire Etel nem átallotta 46 vívmáa báró éppen azzal traktálta hallgatóit, hogy nyaira utalni. De az .egyenlőség* elvének
ezután ugy látszik a férfiak raknak szarvakat hangoztatása valóságosan dühbe gurította az
asszonyaiknak, mivel ő is kedves viszonyba urakat, akik nagyvilágtól elzárt odúikban még
lépett egyflirtelő hadnagynéval, a midőn az a 48 előtti időket élték, — „multus" nélkül..
S a midón eltávoztak odakünn megjeebédlőbe lépő inas vendéget jelentett. Nemsokára egy magas, daliás fiatalember borult a gyezték, hogy Kadosváry Etel megtagadta az
házigazda nyakába, aki alig birt felocsúdni a ősök Bzellemét, a hölgyek pedig, a midőn
meglepetéstől és a csudálattól, midőn a ven- bókjaikat nem viszonozta százsszor szép megdég heves csókok között ,apám"-nak szólította. jegyzésekkel és riposztokkal, — kikiáltották
— Te vagy az Etel? Alig hihetek a .mamlasz proletár"-nak és .udvariatlan világszemeimnek. Nem is irtál semmit érkezésed betyár" -nak.
(Folyt, köv.)
Idejéről. Meg aztán az a kis szőke bajusz meg
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Az ünnepély alatt a kézdivásárhelyi zeFeltételezve, hogy főszolgabíró ur denfelől csuk panaszt lehet hallani, hogy a nészek játsztak, melynek az este vetett véget,
siga annak, hogy reményeinkben, melyeket
fóldmivelés
nem
fizeti
ki
magát.
Hogy
n
fóldezen
eszmék
iránt
táplált
meleg
érdek
az uj főispán működéséhez fliztUnk, nem csahonnan elvonultak ki a kászonujfalui plébános
lödésemben velem osztozik, okvetlenül mlvelés terén is eredményeket érhessünk el
lódunk.
első fókötelesség a szarvasmarha tenyésztés vendégszerető házához, hogy azt másnap is
számitok
arra,
bogy
ezen
eszmék
megA rendelet egész terjedelmében igy szól:
fejlesztése, ezáltal nemcsak megfelelő iga- folytassa ki vissza a maga tűzhelyéhez.
A modern gazdasági élet megmu- valósításában lelkesedéssel fog támo
Az ünnepély reggelén 7 érakor zuhogó
erőhöz jutunk, hanem nagyobb mennyiségű
gatní.
tatta, különösen a gazdaságilag fejletzápor lepte meg az egész Alcsíkot és csak 9
trágyához
is,
melylyel
szántóföldjeink
termétebb nyugoti államokban, milyen hatul
sét fokozhatjuk, változatosabbá tesszük a gaz- órára szűnt meg, mi meggátolt sok jószándémas erő rejlik a szövetkezeti eszmében
A tejszövetkezetekről.
daságunkban termelendő terményeket, s igy kot és az elmaradtak nagy későn jöttek el,
a szövetkezésben.
jövedelmünk
is több oldalúvá válik, s ha nem tovább egész nap aranyos fényben úszott a
Irta : KovAos JÓHef oki. gazda.
Hazánkban is mindenütt, hol hitel,
sikerül
a
gabonatermés,
sikerül a takarmány- láthatár, mintha a természet is kedvezne a
fogyasztási avagy termelő, értékesítő
(Folytatás.)
termés,
mely
az
állat-állomány
utján nagyon nyeigesi hőaök sírjain.
szövetkezet alakult, emelkedett a nép
Ugyanekkor
egyik
rajnamenti
városban
jól
értékesül.
A
szarvasmarha
tenyésztés
feljóléte, a kisember megszabadult a lel
ketlen uzsorások karmaiból, takarékos veti meg az alapját a hitelszövetkezetnek karolásával egyUtt jár a tejgazdaság fejleszK Ü L Ö N F É L É K .
ságra szokott. Mindenütt, hol gazdakör Uaifleiaen a s/övetkezetek atyamestere, mely tése ; de a termelt téjnek uincs meg az értéalakult, bővült a lakosság gazdasági szövetkezet máig is mintául szolgál a világ kesítési módja. Jelenleg ugy értékesül, hogy
— Személyi hir. Kállai Ubul vármetudása a gazdakör egy hatalmas eszköz összes hitelszövetkezeteinek. Franciaországban pl. a Csíkszeredához vagy Gyergyószentmiknek bizonyult az intenzivebb gazdálko- az állam által subvencionált termelő szövet- lóshoz közel fekvő községek beviszik oda és gyénk főispánja vasárnap d. u. Borszékből várodás terjesztésére és arra, bogy a kö- kezetek majdnem mind elpusztultak, de nz ott frissen adják el a minek vevője akad, de sunkba érkezett, hétfőn d. e. a vármegyei közzösség megszerezzen tagjainak oly gazda- önsegély elvein nlapultak a legszebb fejlődés- hol maradnak a többi községek, azok oly igazgatási bizotts. ülésén elnökölt és meg aznap
messze vannak, liogy a szállítás nem l'izeti visszautazott Borszékre, hol családjával üdül.
sági előnyöket, a melyek egyesek által nek örvendenek.
Ma már 50 év után európa kultur álla- ki magát s ha pedig vajjá dolgozzák fel, az
— Eljegyzés. Potsa Sándor e hó 8-án
egyenként meg nem szerezhetők.
A szövetkezeti eszme varázserejét mai a mezőgazdasági téren elért eredmények- nem áll Bokáig, hamar megromlik, s a mi a Gyimesen eljegyezte Felméry Irénkét.
— A Tulipánkert Szövetség ünneazonban csak akkor méltányolhatjuk nek legnagyobb körét u szövetkezeteknek kö- legfőbb, sok tfcj megy veszendőbe a köpülés
kellőképen, ha a szövetkezetek által szönhetik, egy gazdusági eszme Bein bódított mellett. A legtökéletesebb köpülés mellett is pélyén Tusnádfürdőn f. hó 15-én, szerdán,
a székely ipar segélyezésére nagy bazár, tomjavított gazdasági eredményeit mérle- oly rohamosan mint ez, nemcsak n külföldön, marad a tejben 0.9—1'/» zsír ez mind vesz- bola,
virágcsata, szerpentin, confetti és világgeljük, de magasabb erkölcsi, nagy hanem hazáukban is egy pár évtized it-folyásn teség a termelőre nézve.
posta lesz a gyógyterem előtti téren. Nagy
(Folyt, kttv.)
nemzeti célokat szolgáló előnyeit is alatt örvendetes haladást értünk el.
tűzijáték a Stefánia-rürdó előtt. Eate nagy
Ha van valahol szüksége a szövetkezetáncvlgalom a gyógyteremben. Az ünnepély
latba vetjük.
kezdete délután 5 órakor. Tűzijáték 9 órakor.
tek
létesítésének,
tekintve!
szllkebb
hazánkat,
Akkor mikor székfoglalómban azt
A táncvigalom kezdete eate 10 órakor. Belépőaz legfőképpen nálunk vnn
hangsúlyoztam, hogy én magamat akis a székelyföldet
jegy a térre 1 korona. A táncvigalomra is érMult
vasárnap
az
alcsiki
községek
irinmeg.
A
szomszéd
szászoknál
már
régen
viráember szolgálatába állítom, akkor, mivényes jegy ára 2 korona.
kor kiemeltem, hogy a vármegye kö- goznak a különféle szövetkezetek, anélkül, denikéből ki gyalog, ki kocsin, némely azeke— Halálozás. Pongrácz Mihály áll. el.
zönségének hivatalnoki kara magát a hogy mi csak még tudomással is bírnánk ró- ren 12-en is, esóernyóvel és batyuval a ke- iskolai tanító, életének 4G-ik, boldog házassázekbe,
egész
délelőtt
sereglettek
n
Nyergesluk;
itt
ahol
a
vagyonkUlömbségek
nem
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szövetkezeti eszmék terjedését és megvaBzékely vasúti hálózat gyergyószentmiklós—
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vetkezésre,
u
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támogatásra.
A
jelen
madéfalvai vonalrészén serényen folytitják
lósítását, melyet a székely kongresszus
is a székelynép helyzetének javítására viszonyok között ezen társadalmi szerveken élénkségükkel n szép fás éa gyepes hegytetőt. a vasútépítő munkálatokat. A földmunkákFél 11 órakor megérkezett Nagy György közül Ö8G.000 köbmétert teljesítettek, az egész
irányuló egyik fótényezónek tekintett, nyugszik a feladat, liogy Baját körünk gazdaelőirányzott földmunka 51 százalékát. A műteljes tetterővel igyekezem támogatni sági előhaladását, termelését javítsuk, rálépve országgyűlési képviselő társaságában az ilye- tárgyak közül 9 kavicságyas áteresztő, egy
falvi függetlenségi éa 48-as párt elnöke, ki boltozott áteresztő és három nyilt liid teljesen
s oda akarok hatni, liogy a törvényha- a haladás útjára.
A szövetkezetek között elsó helyen em- szép koszorút helyezett el pártja nevében az elkészült, ugy hogy jelenleg 34 műtárgy- áll
tóság és ennek tisztviselő kara, a községek, valamint magánosok is a szö- lítendők a hitelszövetkezetek, a melyekből emlékoszlopra és nyomban megkezdődött az teljesen készen, míg 32 munkában van. Az
vetkezetek különböző nemeinek a gaz- nem egy van már Csíkban, a.szövetkezetek- istentisztelet, melyet Barta Ferenc kászon- alagút boltozati kitörésén 103.5 m.-ig haladtak
A vonalőrházak létesítése és az állomási földasági és ipari hitelszövetkezeteknek, nek további csoportjai különféle termelő, fo- ujfalui plébános celebrált ez alkalomra épített vételi épületek épitése munkában voltak.
a teimelő és értékesítő szövetkezetek- gyasztási, gabonuraktári, ipari értékesitö és lombkápol.iában, melyet kívülről nagy kereazt Julius 5-én megkezdték a felépítmény fektenek, gazdaköröknek szervezésére, er- tejszövetkezetek, melyeken kívül még számta- és koszorúk díszítettek. Belől virágoa oltárral tését is. Az átlag 2037 munkás közül 43.4
kölcsi vezetésére és fejlesztésére a lan faját különböztetjük meg a szövetkezetek- és szentképpel. Megható jelenet volt látni a százalék idegeu volt, mivel a hazai muukámaguk körében minden lehetőt megte- nek, melyek mindenike megtalálja nálunk a híveket, kik egész csendben hallgatták meg a sok, az emelt bérek dacára is, nagyszámban
gyenek. Nem szeretném, hogy ezen ígére- maga helyét. Ezek közül legfontosabbnak tar- szentmisét végző plébános bámulatos erős hazamentek.
— Tánomulatság. A csikszentkirályi
teim vagy puszta szavak, vagy a pusz- tom n tejazövetkezetek létesítését jelen viszo- hangját. Lélekemelő volt hallani ezer torok
tanuló ifjak folyó 190G. augusztus 20-án
tában elhapgzó szavak lennének. Hiva- nyaink közt s alábbi soraimban is csak ezekre ájtatos énekét.
talos minőségem egész tekintélyévei terjeszkeden ki részleteseben, mellőzve most
Mise után megkezdődött a műsor a kö- (Szent István napján) az iakola nagytermében
az újonnan megalakítandó népkönyvtár javára
állok minden a nép érdekeit szolgáló a többiek részletesebb tárgyalását.
vetkező Borrendben:
zártkörű tánceatélyt rendez.
Belépti-díj:
A tejszövetkezetnek célja az egyes foügy mellé és meg vagyok győződve,
1. Hymnusz az lluneplők énekével.
hogy a vármegye minden föszolgabirá- gyasztási piactól távol levő kis gazdák által
2. Ünnepi megnyíró beszéd Cseh Vilmos személyjegy 2 K. Családjegy 3 K. Kezdete 8
órakor este.
jában kiváló munkatársra találok, kik termelt tejnek n lehető legelőnyösebben való alcsiki függetlenségi és 48-aa párt elnöke.
— Nagy népünnepély. A csikszépvizi
minden alkalmat fel fognuk használui, értékesítése, melyet a kisgazdák legjobban a
8. Szavalt I'uskás Lajos csikszentgyörgyi
48-as eszmékért lelkesülő polgárság az alábbi
hogy felvilágosítással, útbaigazítással a szövetkezetek utján érnek el.
jegyző.
felhívás keretében adja közre a 48-as párt
népnek valóban atyai vezetői legyenek.
Gazdálkodásunknak legfóbb ágát képezi
4. Ünnepi beazédet tartott dr. Nagy György
Ilyen kötelességet teljesítenek akkor a szarvasmarha-tenyésztés, s Csíkban más az alcsiki kerület országgyűlési képviselője. megalakulását:
Felhívás. Polgártársak I
is, ha a szövetkezés intézményeit ter- egjébre nem is basirozliatuuk. — Kölilmiveléií. Alkalmi óda. Irta -Vagy György dr..
Már régóta tért hódit a függetlenségi és
jesztik a nép körében.
sünknek niucs akkora tere, kevés szántó- szavalta Gyarmaty Károly.
48-as eszme az ország kisebb-nagyobb helye -:
Épen azért óhajtanám, hogy a fő- földjeinknél fogva, mint állattenyésztésünknek
ti. Ének.
mig most már általánossá lett a Bzivek feletti
szolgabíró és szolgabíró urak a szövet- a melynek alapját képezik a bőven s eddig
7. Záróbeszéd, tartotta Incze Lajos ren- uralma. — Ebból folyólag elhatároztuk, hogy
kezeti intézményeket, a helyi viszonyok még mindig kihasználatlanul álló természetes dező-bizottság elnöke.
Csikszépviz községben is összehozzuk a 48-as
eszmékért lelkesülő hazafiakat s országgyűlési
mérlegelése alapján különös gondosko- havasi legelők, s az itt termő kitűnő erdei
8. Szózat, énekelte a közönség.
képviselőnk. Török Ferenc jelenlétében megdásuk tárgyává tennék s járásuk köz- széna-füvek. Sehol sem könnyebb és olcsóbb
S azoukivUl az ílyefalvt független és alakítjuk a függetlenségi és 48-as pártkört
ségeiben ilyenek létesítésében tevékeny állattenyésztést űzni, mint itt. Jó marhát csak
Ezen célból folyó hó 2U-án, vasárnap d. e. 9
részt vennének. Elsó sorban tudomást jó legelón lehet nevelni, s a legeló az egye- 48-as párt elnöke pártjn nevében szép és tar- órakor a felső templomelótti téren nagy néptalmas
beszédet
mondott
ez
ünnepi
alkalomra.
kellene szerezniök, mely községekben düli, a mely a tej elválasztásra is a legjobb
gyűlést tartunk — a következő műsorral: 1.
Végül Cseh Vilmos alcsiki függetlenségi Diazfelvonulás a plébánia templomba, ünnepi
vau oly intelligens elem, melyre ez hatással van. A mi szarvasmarháink számát
és
48-as
párt
elnöke
pártja
nevében
köszöneazeut misére. 2. Himnusz. Énekli a közönség
intézmények vezetése bízható volna. illeti, azzal jó elóre haladtunk, ipert a statiszkísérettel. 3. Elnöki megnyitóEzen elérnek és a községi elöljáróság- tika közlése szerint, tekintve a lakosság szá- tet mondott Ilyefalva kerület küldöttének ugy cigányzene
beszéd. Tartja dr Zakariás István, a szervező
nak bevonásával hasson kiutazásai al- mat, Magyarország összes megyéi között elsó a távolról érkezett vendégeknek, valamint bizottság elnöke. — 4. Ünnepi beszéd. Tartja
kalmával oda, hogy a nép ezen intéz- helyen állunk. De hogy milyen az iránya álat- Káazonnlcsik polgárainak, kiket kért, hogy Török Ferenc országgyűlési képviselő. 5. A
mények baszna és céljáról kitanítva, tenyésztésUnknek, az nem valami kecsegtető. Bzeretettel legyenek felebarátaik iránt és szün- tisztikar megválasztása. 6. „Talpra magyar" .'
mentől nagyobb számban létesítsen a Sem apa, Bem anya, sem jó és kitűnő iga- tessenek meg minden gyűlöletet, mely n vá- karének. Előadja a férfikar. 7. Szaval Puskás
helyi viszonyoknak megfelelő szövetke- állatoknak az előállítására nincs meg a törek- lasztásnál felmerült. Legyenek édes testvérek Tamás. 8. Kuruc nóták. Tárogatón, zenekísémellett előadja Fejér István. 9. Záróbeszéd
zeteket. Gazdakörnek minden faluban vés, sem a tejtermelés fokozására, — szóval vallásuk gyakorlásában, hazaszeretetben az ret
Tartja Kovács Mihály, a szerv.-bizottság alkellene léteznie.
mindenki csak szükségből tenyészt, bogy egy embertársaink becsülésében.
elnöke. 10. Szózat. Énekli a közönség, cigányKoszorút tettek Cseh Vilmos pártelnök. zene kísérettel. Ünnepély után társasebéd lesz
Ezen működésűket a székely ki- kis teje a házi szükségletre, s legyen olyan,
A
szobor
bőkezű
adakozói
Kozmásról,
IlyeDeák Györgynél, a melyre jelentkezni lehet
rendeltséggel karöltve, annak tanácsai- a milyen igaereje ugy ahogy az öreg apjától
tól támogatva fejthetik ki. Meg vagyok látott módon a már kihasznált földjét meg- falva 48-as párt ós sokan, kiknek nevét saj- 24-ig, a szervező-bizottság jegyzőjénél, Bálás
Bélánál. Egy teríték ára zenedijjal 5 korona.
arról is gyózódve, hogy felvilágosítá- munkálhassa. Nálunk pedig összes gazdasá- nálatunkra nem tudhattuk meg.
Polgártársak ! Jelenjetek meg minél nagyobb
sokkal, útbaigazítással ugy a Magyar gunk az állattenyésztésben culminai. SzántóAz egész műsor igen sikerült és a be- számban, jöjjetek el mindnyájan, a kik csak
Gazdaszövetség, valamint az országos földünk kevés, abból valahogy csuk élünk, szédeket Bajoálatunkra a helyszűke miatt nem talpru tudtok állani, hogy a nemzeti eszmének,
Magyarország alkotmányának Istea szabad ege
központi hitelszövetkezet és a „Hangya" annál több a rét meg a legelő. — Rétjeinket közölhetjük.
alatt hü harcosaivá, katonáivá szegődjünk 1 A
mint a Magyar gazdaszövetség fogyasz szántónak egyáltalán nem törhetjük fel, annál
Ezekútán valóságos áradat következett. közelmúlt abszolutizmusa megtanított minket
tási és értékesítő központi szövetkezete kevésbbé legelőinket, mert olyan azoknak a
— Mindenki térfoglalásra sietett, — arra, hogy alkotmány nélkül miként lehet korkészségesen fog szolgálni. Minden te- fekvése. Különben is földmivelést állattenyész hogy a fenyvesek árnyában ebédre üljenek, mányozni. Jelenjetek meg, hogy egy hatalmas
kintetben pedig számíthatnak az én tá- tés nélkül űzni nem lehet, egyik a másikat melyen bőkezűen terítették fel kiki maga pártot szervezzünk s igy mi is előmozdítsuk
mogatásomra.
kiegészíti. Qabonát gabona után termelni s készítményét, valóban minden fa hajlékot adott a szabad és független Magyarország megteEgy kimutatást várok tebát arról, csak nagy ritkán trágyázni, s hozzá a talajt és vendéget látott. Délután megkezdődött a remtését B megszilárdítását, a mostani nemzeti
qol lehetne szövetkezetet, gazdakort sem részesíteni kellő megművelésben; ilyen látogatás. Zajos menetben keresték fel bará- kormány, Kossuth Ferenc vezetése alatti Legyetek ott mindnyájan I Hazafias tisztelettel:
alakitani.
módon nem lehet csodálkozni, ha nálunk min- taikat, Ismerősüket
A 48-as szervező-bisottság.

Ünnep az elesett honvédek sírjánál a Njeiptetíto.
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— Csikmadarasi oaondélet. Vérrel jövedelem marad, melyből 150 K-t mai posKolozsvári határozatot nem ismerek ; mulatSegély iránti kérvényükkel elntasittattak:
fekszik s vérrel kél a csikmadarasi nép. Vasár- tával a gyergyŐBzentiniklósi Kossuth-szobor ságunk renduzőbízottaúgába minden csiki egyetemi Dénes Imre, Tarisnyás Márton, Incze Gábor,
Nagy
Imre, Kölönte Géza, Gál Erzsébet, Lehés ünnepnapok éjjelein az alkohol uralma alatt alap javára továbbítottunk és a többit posta- hallgató beléphet, ha akar és jogú van határozatba
a község miniden zege-zng&ban vadhordák ron- költség és takarékpénztári könyv kifizetése beleszólni; 'de a ki magát a rendezés lelelőssége, nen Gyula, Lakatos Izra, Balog lgnácz. Boga
László Dénes, Bors Ignác, Incze Béla,
tanak egymásra s a késszurfi fájdalmaitól után a csíkszeredai takarékpéntár részvény- vesződtsége, költségei és táradulmai alól kivonja: Kálmán,
Bújna Mózes, Xántus János, Horváth József,
orditás, jajveszékelés rázza fel álmából a társaságnál letétbe tettünk, mig a könyvet a ne akarjn mások mulntságát se routuni, se felül- Boga Bálint, Kölönte Zoltán, György Imre,
napi fáradalmait kipihenni akaró alvót. Ez Csíkszereda r. t. város elöljáróságának kezébe bírálni, annál kevésbbé olyan túrsusúg erkölcsi és Márton Juliska, Balázs Lajos, Sárossy Béla,
évben késszurástól feküdt Dombi Áron április juttattuk. Csíkszereda, 1906. aug. 13-án. Pap anyagi előnyei löliitt rendelkezni, mely társaság- Csutak Béla, Kovács Lajos,,Tankó Mariska,
hóban. Tamás Gergely május hóban, Hajdú Béla r. b. elnök. Fejér Kálmán r. b. pénztáros gal — saját szavai szerint — egy sorban állani Páll György tanulók.
A lóbeszerzési alapból 100—100 korona
János junius hóban, Hajdú Lázár julius hóban,
— A osikcsiosói hargitai fürdőn nem akar.
segélyben részesittettek: György Gábor és
Most élet-halál közt fekszik három vasúti épitendő kápolna-alap javára adakoztak : KőSzükségesnek tartottam ezt elmondani, csu- Sárossy Gergely felsőbb iskolai tanulók, 60—60
munkád, kiket 190G. augusztus 12-én este rösy Géza 2 kor., Koncz Tamás 1 kor., La- pán nzért. hogy jövőre több bizalommal és kolle- korona segélyben pedig: Kovács József, Puskás Gerő, Bartalis Márton, György Imre, Botár
9—10 órakor vert agyon a csikmadarasi lelkes katos Károly 2 kor., Bartos Ferenc 1 kor., gialitással legyiiuk egymás ilánt.
Dávid, Becze Elek, ifj. Mihály Gergely, Fodor
ifjúság. De az nap délután 2—3 órakor szúrt Kedves Lajos őrsvezető 1 kor., Horváth MóSzerkesztő ur szívességét köszönve, vagyok Gergely, Lajos Ferenc, Erős Péter, Sárossy
torkon egy becsületes székely legény egy zes (parajdi) 20 fill, Gegő Albertné 10 fill., tisztelő liive.
Béla, Kovács Lajos, Ambrus András, Vizi
vasúti vállalkozót. Midőn a baromcsapat a Szász Elekné 2 kor., Váncsa Feren'cué 10 fill.,
Sándor, Csiki János, Csiki István, Kánya
Csikszeredu. ltMMí. augusztus hó lB-án.
szerajevóit ütte, vágta, tépte, törte, azt kia- özv. Kósa Lajosné 20 Ali., Császár Dénes
Gyula, id. Gál Sándor.
P a p Béla.
bálta a székely csapat: .Magyar földre mertél 2 kor. 96 fill., László Berta 1 kor., Mózes
Elutasittattak: Csiszér Gábor, Csutak
iiuicgyetnnii hallgató.
Béla,tBartalis Antal, Tankó Mariska, Márton
jönui, most itt eszed meg utolsó kenyeredet, Berta 2 kor., Darvay Dánielné 1 kor., Burján
Juliska, Egyed Aranka, Ambrus Ferenc,
de itt nem fogsz keresni pénzt" Hn most a Péterné 2 kor., Kardos Manóné 2 kor., Kibédi
Kovács Dezső, Horváth József, ifj. Potyó
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
csikmadarasi Oláhországba vagy Amerikába Zsigmondné 1 kor.. Csép lgnáczné 1 kor.,
Antal, Nagy Béla, Demeter Gábor, Imets Ákos,
megy kenyérkeresetre, vájjon mit érdemelne ? Bálint Károly 1 kor, Ferencz Mózes 40 fill.,
Simon György, Rafain György, Péterffy Zoltán, Erős Imre, Részeg Jenő, Ambrus Endre,
azt, hogy neki is ott ilyen szókkal s tettek- Kovács Ferencué 10 fill., Mátyás Andrásné
Oláh Antal, Kovács Irénke, Balázs Lajos, Pál
kel űzessenek. A közbiztonsági szolgálatra 20 fill., Uészeg Juli 10 fill, Kovács Mari 10
Alulírott, mintegy 30 év óta betegségben
a Györgyé, Korpos Ádám és Köllő
rendelt, katonailag szervezett őrteBt igen gyar- fill., Laczkó Alajos 20 fill., Búzás Józser 2 szenvedtem, 1893-ban jobb oldalamon az alsó Islváu
Karolina tanulók.
lón játsza szerepét. Fegyverkeznünk kell, hogy kor., Tompos Károly (Csicsó) 2 kor., László oldalborda alatt egy daganat képződött, mely
Csik vármegye magánjavai igazgatókészen találjon az éjji csoport.
Ferenc 1 kor.. Komoroczy Ilonka 1 kor., Érezy 1903. ápr. 23-án megfakadt és május 17-én tanácsa.
Csíkszeredában 1906. augusztus 14-én.
— Brassóban e hó 16., 17. és 18-án Olga 20 fill., Kertész Albertné 1 kor., Hein selyemgubó nagyságú és alakú epekövület jött
Beose Antal,
luxus lóvásárral egybekötött mezőgazdasági Pálné 1 kor., László Gyula 1 kor. 60 fill., napfényre. A seb julius 1-ére begyógyult
alispán igazg. taii.-clnflk.
kiállítást tartanak, melynek tiszta jövedelmét László Kálmán 60 1111., Jakab Ödön 1 kor , s ez idő óta az éjszakákat a nagy fájdalom
a brassómegyel ló- és szarvasmarha tenyész Gidró Bonifác 2 kor., Léhner Márton 2 kor., miatt folyton sétálással töltöttem. A 30 év
Merza Iiezsó 1 kor., Kémenes Józsefné 2 kor., alatt Erdély több városában kerestem gyógytés előmozdítására szánták.
— E r d é l y állattenyéaatóM érdeké- Gál József 2 kor. Összesen 45 korona.
kezelést, de teljes javulást sehol sem találtam. Sz. 800—1906.
ben. Az Grdélyrészi Gazdasági Egyesület legVégre f. évi junius 22-én a segesvári
utóbb tartott Illésén elhatározta, hogy miután
Nyíltlevél.
hírneves orvos urakhoz indulván, útközben a
a karakul juk tenyésztési kísérletek Erdélyben
székelyudvarhelyi közkórházba utasítottak, hol
Igen tisztelt Szerkesztő l ' r !
biztatóknak mutatkoztak, felterjesztést intéz
Van szereiicsúni n inai napon a jogászi iái junius hó 24-én ez igazgató-főorvos T. Imre
Alulírott község elöljárósága
a foldmivelésügyi miniszterhez, amelyben kéri zárszámndásnit Szerkesztő ur kezéhez juttatni. Domokos, segédorvos T. Egyed Balázs urak
Csikmegye
alispánjának 4786-1906.
hogy valamely erdélyrészi állami gazdaságban kérv«, hogy azt I*. lapjában közölni szíveskedjék. ápolás alá vettek és junius 30 án a legszebb
40 —50 darabból álló eredeti karakul törzseredménynyel megoperáltak. Mintegy lü cm ai. sz. utasítása és felhatalmazása
Ez alkalommal kérem a szerkesztő urat arra.
juhnyájat állítson fel. — tordai kisgazdák leghosszú sebem 17 nap alatt teljesen begyógyult alapján a község között lévő „Mahogy lapjában rövid helyreigazítással éljek, a nélutóbb kirándulást rendeztek Orabácra tenyész
s én jul. 20 án miuden fájdalom nélkül a legroshid'-nak 12,202 korona 98 flll.
tehenek bevásárlása végett. A kiránduláson kül, hogy magamat tisztázni akarnám.
jobb egészséggel távoztam.
Csergő Gábor aláírással a kolozsvári. Ellenrészt vett 22 kisgazda 35 darab bonyhád
Nem
mulaszthatom
el
c
helyen
is
a
legköltséggel való felépítésére árlejtést
szimmenthali szarvasmarhát vásárolt 14,000 zék'* 16H. számában Csikmegyei Egyetemi Es- hálásabb köszönetemet nyilvánítani e közkórhirdet.
tély**
címmel
rövid
cikk
jelent
meg,
mely
biinüskorona árban, melyet kedvező részletfizetés
liáz érdemes vezetőinek, a tapasztalt szakérAz árlejtés f. évi augusztus hó
mellett törlesztenek. Garabác községben uek ét* hazaHatlannak mondja azt, u ki mulatsá- telem, emberi legjobb báuásmód stb.-ért.
tejgazdálkodás ma oly fejlett, bogy a gazdák- gunk jövedelmét — bűi részben is — más célra,
Szenvedő
embertársaim
figyelmét
pedig
26-án
délután 3 órakor Gyergyónak a tejből annyi a bevétele, amennyi az mint a gyószcntmiklósi Kossuth-szoborra, akarjn a legőszintébb jóakarattal irányítom a nevezett
csomal'alva
község házánál a közfordítani,
mert
—
ugy
inon
d
—
Kolozsvárt
ugy
egész község állami adója.
közkórházra, hol bnjaikhan megtalálják az igen
határozták.
ségi képviselő-testület által lesz meg— Állandó m ű k e d v e l ő i kiállítás.
sok
helyen
reménytelenül
keresett
orvoslást.
Estélyituk zavartalansága érdekében eddig
A Magyar Műkedvelők Társulata közgyűlési hallgattam, de most kötelességemnek tartom kiCsikrákos, 1900. aug. 4-én.
tartva.
határozatából kifolyólag felhívja mindazokat, mondani, hogy solui semmiféle kolozsvári határoFerencz Tamás
Felhivatnak az ezen építésre
akik a november hó 15-én megnyíló kiállítá- zatot — még rend. biz. elnökké választásomot
pályázók, hogy a kikiáltási ár
son résztvenni óhajtanak, hogy ebbeli szándé- — akceptáltam.
*) L rovatok nlutt közlőitekért lelelősségel nem
kukat legkésőbb szeptember hó l-ig jelentsék
a Szerkesztő.
10 százalékának megfelelő bánatSe tavaly elütt. se tavaly nem mulasztottam vállnl
be, mert ezentuli bejelentések figyelembe el tiltakozni az ellen, hogy 12—15 kolozsvári jo
pénzzel vagy óvadékképes értékpanem vétetnek. Akik a rajzolással, a festészet- gász „jogérvényesen* megváltoztathatatlanul hatá
tel, a szobrászattal, a fényképészettel vagy r roz (»0—7l> ember nevében, kik erre se inegbizást
pírokkal felszerelt és a képviselőkézi ügyességre való egyéb munkák egyiké- nem adtak és semmiről sincsenek értesítve. Pesten
A (>49 —900.
mj. BZÚIUU, a , Cai ki Lapok- testülethez címzett pályázati kérvével — nem hivatásszerüleg — toglalkoznak, is vagyunk 1H—2<*>an mi is értekezhettünk, ha1
es
.Gyergyó'
eimU
lapok utján közölt hirdet- nyüket az árlejtés megkeztlése előtt
még legszerényebb muukával is részt vehet- tározhattunk volna, a tradíción kivül épen annyi ményre való hivatkozassal
közhírré teszem,
nek. Mint értesülünk az igazgató-választmáoy joggal, mint kolozsvári kollegáink, de e helyett hogy a megyei magánjavak igazgatótanácsa- a községi elöljárósághoz adják be,
legközelebb összeül, bogy a hölgybizottságot, méltányosnak tartottuk indítványozni, liogv itthon nuk a mai napon tartott ülésében a ruházati a hol az épitési terv és költségveamely iránt élénk érdeklődés mutatkozik, meg junius végével tartson a rendező bizottság alakuló alap terhére rendszeresített 000 koronás bölalakítsa. A társulat irodája jelenleg Kerepesi- gyűlést : azt azonban Kolozsváron nem fogadták el. csészeti ösztuudij Balog Ignác tanulónak, a tés, valamint az arlejtési és szerkét egyenkéut 300—300 koronás erdöóri szakül 17. szám alatt van. Érdeklődőknek prosződési feltételek is megtekinthetők.
Az idén barátaim engem kértek a hál ren iskolai ösztöndíj liancz János és György János
pektust szívesen küld a társulat igazgatósága dezés vezetésére. Kn válaszomban oda nyilatkoztam tanulóknak, a gazdászati ösztöndíj Darvas
A községi elöljáróság.
— Olvasó-szobák altiszteknek. Je- hogy egy itthon tartandó gyűlésen logotn végle- Dávid, a műegyetemi ösztöndíj Boga Kálmán
Gyergyócsomafalva. 1906. évi
tanuloknak, a gycrgyószentmiklósi polgári fiúkelfalussy Lajos honvédelmi miniszter elren- ges elhatározásomat tudatui. -Iun. 24-én tartottunk iskolái 3 egyenkint 100 koronás ösztöndíj Andelte, hogy a kaszárnyákban az altisztek ré- is gyűlést — népesebbet mint Kolozsváron
tal Gergely, Benedek Ferenc és Lázár Imre augusztus hó 7-éu.
szére olvasó-szobát rendezzenek be, ahol melynek eredményekép a tisztikar megalakult, vagy tanulóknak, a gyergyóalfalvi felső népiskolai Tódor János,
Gsató József,
folyóirat, szaklap, napilap, egy pár társasjáték helyesebben megerősíttetett. E gyűlés mondotta ki 10, egyenkint 100 koronás ösztöudij Kedves
s. jegyző.
1—2
községi biró.
Csata István. Orbán Márton, Csata
isakk dominó stb.) és egy kisebb könyvtár hogy jövőre uézve bevesz rendezőnek miuden egy Sándor,
Márton, Laczkó János, Deák János, Benedek
álljon rendelkezésére. Az első esztendőben, az temi és főiskolai hallgatót, aki bejelenti u rende Lajos. Baráti József, Pál Albert. Király Lajos,
az állomás nagysága szerint 300—700 korona zŐségbe való belépését és 2 kor. rendezői dijat tanulóknak, a 400 koronás középtanodai öszsegítséget fog kiutalványozni.
lţtizet. A ni ennyi re ismeretségünk engedte, minden töndíj pedig Báliut János tauulóuak adományoztatok.
— Köszönetnyilvánítás. A csikvár- csiki egyetemi hallgatónak küldtünk vála.szos lev<
Ezen ösztöudijak valamelyikéért benyújlező-lapot
éa
a
lapokban
is
felkértük,
hogy
elhamegyei egyetemi ifjúság táncestélyéu felülkérvéuyeikkel elutasittattak: Márton Istváu,
Hzettek, Illetve a védnökök közül jegyeiket tározásáról engem értesítsen. Megmagyarázhatatlan tott
Kcreucz Domokos, Albert Vilmos. Cziriák
megváltották: Dr. Bocskor Béla, Élthes Zsig- előttem, hogy a gyergyóí járásokból mindössze H Gyula, Serbu Adoli', Vas Jenő, Jakab Sándor,
Csillag
védjegyűmond, Dr. Fejér Antal, Dr. Györgypál Domo- ember válaszolt a levelező-lapomra, a többi még Pap Jakab Miklósé, Sándor Lajos, Olajos Kálmán,
Kovács
István,
Mantliy
Lukács,
Kritsa
válaszra
se
érdemesített.
Ekkor
határoztuk
el,
hogy
kos. Sümegi Vilmos, Tőrük Ferenc 50—50 K:
Leoutin, Bajna Mózes, Karda Ákos, Kölönte
Becze Antal, Fejér Sándor, Gyalókay Sándor, csupán hazaliságból és Kossuth apánk iránt való Zoltán,
Szűcs György és Baricz János tanulók.
Pap Domokos .40-40 K; l'ál Gábor 30 K kegyeletből — a mit velem szemben nem kell
Ezen alapból 200—200 korona segélybeu
minden kalászos, kapás és takarmányDr. Nagy György 20 K; Vender Dávid 14 K Csergő Gábornak védelmébe venni — mulatságunk részesítettek:
Dombi Jáuos, Lórincz Károly,
növény (lóhere, Incerna etc.) részére,
Zimmennann Adolf, Ebrenreich Albert, Jakab tiszta jövedelmének egyrészét a gyószcntmiklósi Fazakas Endre, Császár Károly, Ábrahám JáJózsef, Szvoboda József 10—10 K; Bodor Kossuth-szobor alapja javára adjuk. Tehát dacáru zsef, Zakariás Kristóf, Demény József, Puskás valamint szőlő, gyümölcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.
Ödön, Harmati] Leo dr., Dr. Czikó István 7—7 aunak, hogy rendezőink között ez ideig csak két Leveute, Dávid László, Markos Sándor, ZakaJenő, Tompos Gábor, Mihály Lajos, Vitos
K; Waitsuk József OK; Dr. Fejér Mihály, gyergyói (Ujfaluj koUégáuk volt, Gyergyószeutmik riás
Pál, Babó Károly, Kovács Károly, Beke MikZimmermann Emil a—5 K; Dr Fejér Dávid, lós terét akartuk díszíteni, elfeledve azt, hogy a lós, Elekes Márton, Márton István, Albert Vil- Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és
tartalomjelzésre Ügyelni.
Krós József 4—4 K ; Pap János 3 K; Fe- madéfalvi euilék-oszlop alapjának megteremtésénél mosv Ferencz Domokos, György Dénes, Csáki
renczy Géza, N. N., Gál József, Sprencz a gyergyói iljnságot sehol sc láttuk — pedig az Mihály. Cziriák Gyula, Székely Jenő, Cseke
Hugó, Szemerjai Ferenc 2—2 K; X. Y. 1.20 nem a Csik járás, hanem Csikmegye és a székely- Margit, Baka János, Koós Ferenc, Tatár János, Kovács Árpád, Csiki Audor, Baróti Sánség becsülete volt
K; Frid"Nándor, Sprene György l - l K.
dor, Balog Lajos, Kemenes Antal, Bálint VilBudapest, VI., Terés-körut 3.
miért ia fogadják a hazafias és társadalmi cél
Véletlennek köszönhetjük, hogy utólag még mos, Hajnód László, Karácsony Antal, Vas
a
Thomaaphospliatfabriken
O. in. b. H.,
Jenő,
Szopos
Dávid,
Gál
István,
Incze
Gábor,
érdekében a rendezőség hálás köszönetét. — hat gyergyószentmiklósi egyetemi hallgató is renAz estély jövedelme 965 K_20 üli., melyből dező lett, legalább névleg! de ekkor már a meg- Bajna Árpád, ifj. Potyó Antal tanulók. Páll Berlin, vezérképviselője a magyar korona
Gyula tanuló pedig 300 korona segélybeu.
országainak területén.
675 K 17 f. kiadást leütve 290 K 03 f. tiszta hívók is nyomtatás alatt voltak.

Hálaijilviitás eo töztórház vezetőinek.

Arlejtési hirdetmény.

Hirdetmény.

Thomas salak liszt
a lepM és lepUI) Woimax nitráoa,

KALMAR VILMOS,

C S Í K I

AnguaitOB 15.
•eghlvó.

A C á M a i Kerületi Betetseféljző-péiitár

RENDES KÖZ6T0LÉSÉT
1906.
19-én d. n . » i r a b a r
Caikaaeredăn, a v á r o s h á z a n a g y t e r m e

papírral látandók el és abban kijelentendő,' hogy ajánlattevő as árverési és
szerződési feltételeket ismeri s azoknak
magát aláveti.
Utőajánlatok nem fogadtatnak el,
valamint az erdőség fatömege becsértéken
alul eladatni nem fog.
Az árverési feltételek és a becslésre
vonatkozó közelebbi adatok a közbirtokossági elnöknél megtekinthetők.
Csikbánkfalván, 1906. julius 27.

ben tartja meg, melyre a közgyűlési kikUI
döttek azon megjegyzés mellett hivatnak meg,
Bottár János,
hogy arra az esetre, ha a tagok határozat- Bálint Ferenc,
bírt. elnök.
bírt. jegyző. 3—8
képes számban nem jelennének meg, a közgyűlés 1906. évi augusztus hó 26-án d. e
10 órakor az irt helyiségben a tagúk számára való tekintet nélkül meg fog tartatni
utóbbi esetben a tagok a „Csíki Lapok*-ba
és a bizalmi férfiak utján fognak értesíttetni,
róm. kath. templom közelében lekvő
minden egyéb meghívás nélkül.
belső házzal együtt, a piactéren belső a
rajta levő épületekkel egyUtt, Erzsébet-nt
A köagyülós tárgyai:
jobb oldalán háromszögletű belső, a Mol1. Az igazgatóság jelentése a pénztár nárok csűre melletti belső és a vele szemmult évi működéséről.
ben fekvő kisebb belső. — Értekezhetni
2. A mult évi zárszámadás előterjesztése, lehet a tulajdonosnál Zsögöd lilrdőn a
ennek kapcsán a felügyelő-bizottság jelentése
9. számú szobában.
s » felmentvény iránt való határozat.
3. Igazgatóság jelentése a járulék fölemelése iránt.
4. Igazgatósági, felügyelő-bizottsági tagok és közgyűlési kiküldöttek választása.
5. Indítványok.*)
Csíkszereda, 1906. évi augusztus hó 1-én.

33. năm.

L A P O K

CSIK-SZEREDA

tzeszfogyasztó kSzfoaége becses tndoaátára van szerencsén
hozni, hogy « logaagyabb szakavatosaággal hereedezett

=

László,

l>r. FUejt

Sándor,

elnök.

rendelkezésére állván, ugybecsQ rendeléseit készséggel etikSzMm.

Melyek ntán vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =
88-52

K őny vkötésaetem a hol a kir. kősjegysól
hivatal van hátul as udvarban, Apafl-utoa

ZONGORA

Könyvkötészet.

rövid, keresztülhuzós, vasrámás,

Ajánlom a n. é. helyi és vidéki közönségnek a mai kor igénycinek
teljesen jól berendezett

3—3

•) Indítványok a közgyűlés előtt 48 órával az
«luükséghez bcjelentendők.
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Igen liaiiáM
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CSIKZSÖGÖDI

SZESZGYÁR
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= izaMezl a következő ingatlanok: =
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VÁROS ÉS VIDÉKE

olcsó áron
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SLADÓ.!
Bővebbet n kiadóhivatalban.

Árverési hirdetmény.

ISölcsoan.

A csikbánkfalvi közbirtokosság nevében alólirottak ezennel közhírré teszik,
hogy a közbirtokosság tulajdonát képező
„Lajtorjáé" nevü erdőrészbeu a Csikvármegyei közigazgatási erdészeti bizottságnak
1108—906. számú engedélye alapján
50.0 k. holdon 6456.75 ni'-re becsült
gömbölyű lucfenyő haszonfa 15740 kor
tizenötezerhétszáznegyven korona kikiáltási árban 1006. é v i a u g u s z t u s h ó
26-én d. e. 0 órakor a Bánkfalva
községházánál megtartandó nyilvános árverésen szó és zárt írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet ígérőnek el fog adatni
A kikiáltási ár lO'/.-a bánatpénzképen ai árverést vezető bizottsághoz
leteendő.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok szintén 10"/, bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékkéj es érték-

kőházakra, szántóföldekre és rétek (legelőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
legolcsóbb kamatláb mellett alant írt.
Már fennálló kölcstint konvertálok
és olcsóbb kamatra átveszem.
Szükség esetben kérem egyszerű levélben fordnlni :

Dresznand Viktor,
Nagyszeben,

IXsznótU-ntca

11. nz.

Szemerjay Ferenc,
2—26

t a n u l ó n a k

Kévét haszon, nagy forgalom.

felvétetik

Dájbukát Ger fi
vegyes-kereskedőnél
G ntmes- KOxéjilokon.

„Szent X_é.szló forrás"
M s a T É B E i T .

Ynn szortîncHt'in a m. tisztelt közönség IWCHCS
fijryi'limH fel h mii, miszerint könyv-, papír-,
in»-, rajz- t's Imiigs/.erkcreskedestmibcn mindij? raktáron tartok külöufrle újdonságokat, valamint a leghirnevem»bb bel- éa külföldi írók míiveit. azok- én folyóiratokat, füzeteket,
költeményüket, regényeki»t- és monológokat, ami raktáron nincs is,
lint nap alatt ~ "
~
H/állitok kiadási árban. F 3
~7
j
T ^« 7

Értesítés!
REGÉNY1

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógyvíz. " f t t
0-028CI grammot
0023» „
U()114
.
21760
HI517
11-040«

UUUiti

007!»
nyomokat.
4*0175 gramm
1-7834
1-004

Mérték sdó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és fSIdes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó batáen a légző, emésztS és bugyelválasztó itak és szervek, mindennemű horutos bántalmai ellen.
Vas és jAdtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiféle eredetit
vérszegénység ellen és alkoli, valamint felISdési gyengeségeknél.
Oazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, Összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gySmölcslével a „8cent Lásaló forrás" vize
kellemes Bditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, kfflSnSsen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Ssent László forrás" vise keaelősógénél:

a

Konyvnyomdai üzletemben

társadalmi, kereskedelmi éa ipari oaélokra szükséges nyomtatványokat, valamint nagyobt^ terjedelmű müveket, folyóiratokat, lapokat, irjegyséket atb. a legdlaaeaebb kiKÖNYVÁRÚKERESKEDÉSEMBEN
vitelben nemoaak talésea ia
kelíblsi - Baját Mell - tál-, képes- 'hibátlan módon, hanem a
llehetö legjutányosab' árban
a miytatab
kó
azi
Titeia lapokat
raktáromon lolytou késztek
|'N"om"a'tvá'n'y'-'
2—35_ffl
letben tartok közigazga-

Tartaton eirfller ráírniai omlett m Ur. kémiai liléiéi éi reirkuérleti illoiia elemine suriul:
Kénsavas káliumból
Chlor káliumból
Chlor nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Ketted szénsavas mészből
Ketted szénsavas vasélecsból
Timföldből
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek üsszego
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya lf,» C-nál

könyvkötó-mester

Egy jó családból való flu

KÁHZOIfJAKA B F A L V I

carKi

a hol jó, tartós és tiszta munkák készülnek jutányos árak és pontos kiszolgálás mellett. Bármely nagy és kis városi könyvkötészetekkel versenyképes.
Elvállalok e szakmábavágó minden hozzátartozó munkákat u. m.: hivatali
százaléki engedménynyel, iskolai, nyomdai, könyvtárak és magánosok munkáit, különösen felhívom a tek. körjegyző urak figyelmét a
hivatali kezelési könyvek bekötésére, a miért is árkedvezményben
részesülnek. Elvem kevés haszon, nagy forgalom. Jó és tartós munkáért
mindig szavatolok.
Kérem a nagyérdemű tisztelt közönség szíves pártfogását, az eddigiekért köszönettel vagyok
alázatos szolgájuk

árban lap

tási, községi,egyA Mházi, iskolai, kör,
*i községi jegyzői,
ügyvédi és msgán
*
*
*
nyomtatványokat
Figyelem
m
* a legjobb papirra
m nyomatva ivenHirdetések közlésére leg- m
* ként és bekötve.
alkalmasabb a vidéki ösz- ** Kész postakSnyv.
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HÍVÓK*
„ Eljegyzési, Esküvői Báli
I ÉRTESÍTÉSEK AZONNÁ
úgyszintén ti. figyel!
ségnek örvendd unj át
„ŐRANGYAL- és'
cziintl imakönyvemet'
A u. é. közönség k

Szvoboda József

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
a p. Káazeoojfthi; vaMrtl UIMÉS: Ctlktusnád és Kézdlvátárhely.

szos lapok között legelterjedtebb

OSIKI LAPOK
poUllluJ, tlnudAlnl betl Up.

O
Előfizetési árai :
Egész évre
8 K.
Fél évre
4 K.
Negyedévre .
. 2 K.
Egyes azám ára 20 fillér.
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Nyoiutott Ssvobod* Jóuef kOnjTDjomdájibtn, Csíkszeredában, l m .
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