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CSÍKI LÁPOK
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP.

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

Megjelenik a lap

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Kéziratok nem adatnak vissza.

Dr. F E J É R A N T A L
agyvéd.

m I n d e n • s i er d á n.

csaczi testvérek eljárásának jellemzésére.
Különben sz egész nem lep meg
Szent István napján Otocsaczon bennünket.
levették a magyar zászlót a horvát loAmióta a kormány férfiai részint
bogó mellől s ezzel ismét napirendre pozíciójuk megszilárdítása, részint a
kerfllt a nemzetiségi kérdés. Napirendre hosszú tespedés után rég áhítozott
kerlllt pedig a legveszedelmesebb for- előre haladhatás érdekében azt a kimájában, mert a horvátok Szent István jelentést tették, hogy a történelmi múltkorouájában közjogilag „külön nemzet" tal biró nemzetek aspirációi feltétlenül
vagyis velük szemben se a Bánffy jogosultak, e kijelentésükkel nemcsak
hajdú receptje, se n törvényes retorzió- a esetiekben — kikhez különben semmi
nak rendelkezései nem alkalmazhatók közünk — ébresztették fel a federalis
oly mértékben, mint ahogyan például törekvéseket, hanem a horvátok eszea románokkal szemben a múltban, sőt a járását is megzavarták az autonomiszjelenben is mindig alkalmaztattak.
tikus vágyak és kívánságok hóbortja.
Ha ez a lobogó eltávolítás csak A „Nagy Horvátország" rögeszméje etegyszerű zászlósértés lenne, aminő, től kezdve vert erős gyökeret a Humei
sajnos elég gyakran előfordult a múltban rezoluezionisták koponyájában s a horis, könnyen át lehetne rajta siklani, vát-magyar perszonális unió réme ettól
s be lehetne érni néhány fanatikus pán- fogva kisért a vérszemet kapott horvát
liorvát megbüntetésével.
utópisták között.
Itt azonban egyéb is történt, ami
Hogy a zavartalan fejlődés lehetsokkal komolyabb és aggasztóbb szinben séges legyen, hogy a mag\ ar államnak
tünteti fel az otocsaczi esetet. A lo- Ausztriától való függetlenitési tervei
bogót ugyanis nem fanatikus csőcselék hajótörést ne szenvedjenek, a nemzeti
tépte le, hanem a hatóság távolította kormány komaviszonyt kezdett a horel, amely eltávolítás józan logika sze- vátokkal, elismerte a horvát nyelv
rint azt jelenti, hogy az otocsaczi poli- jogát a közigazgatásban, hadseregben,
tikai hatóság fütyül a magyar korona sőt még a magyar államvasutak őket
souverainitására és ámbár Magyarország érintő hivatalos eljárásában is. Gonadózó alanyai biztosítják egész közigaz- dolta a kormány, hogy nemzetiségi hiúgatását és jogszolgáltatását, — mind a ságuknak jól fognak esni ezek az enkét hatalmi tényezőjét arra használja, gedmények s ók majd ezekért cserében
hogy meggyalázza és megalázza vele fel fognak végre hagyni áskálódásaikaz egységes magyar nemzeti állam kal s kart öltve velünk fognak segíprezstiszét.
teni a független magyar nemzeti állam
Az eset csattanója az, hogy a lo- kiépítésében.
bogó eltávolítás a nemzeti uralom ideS ők hálátlanul komiszsággal feleljében, a tulipán jegyében s a Kossuth nek jóságunkra. Eljárásuk emlékeztet
és Supiló emlékezetes összebarátkozá- a ravasz kutyáéra, a mely szelid posát csaknem közvetlenül követő időben fájával magához édesgeti az embert,
történt. Máskor egy-egy izolált zászló- hogy a mikor közel ment hozzá, egy
sértés nem tetszett oly perfidiának; nagyot haraphasson rajta.
most azonban a mikor valósággal düLássa be végre a kormány, hogy
höngött a magyar-horvát testvériség : a ilyen hálátlan néppel nem lehet szalon„perdia" nagyon is enyhe szó az oto- nyelven társalogni, lássa be, hogy nem

Az otocsaczi testvérek.

A „CSÍKI LAPOK" TARCÁJA.

Elóflsetésl ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 11 kor
Nyílttéri csikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-órt közöltetnek.
Ismeretlen ezégek hirdetési diiA előre űz^tcndŐ.
Egyes lap Ara 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak.

érdemes békejobbot nyujtaui, mert im
kéznyujtásuk vért serkent a mienkből
és felháborítóan szennyez.
Veszett kutyával ebül kell bánni.
Ostort mindannyiunk kezébe, hogy végigvághassunk vele acsarkodó pofáján,
hadd borítsa el a vér s tudja meghogy ezeréves múlttal bíró s tisztesség,
ben megerősödött államot meg nem
ugathat semmiféle bitang nemzetiség.
Mert ha nem látjuk kellőképen
megtorolva az otocsaczi zászlósértést,
akkor inkább jöjjön a nem nemzeti kormány önálló vámterület, magyar vezényszó, általános választási jog nélkül,
mint a nemzeti kormány ugyau szintén
ezek nélkül, de a nemzetiségi kérdés
ezer veszedelmével és keserű gyümölcseivel s akkor azt mondjuk: „ezért
bizony kár volt két esztendeig rezisztálni! Bízunk és reményiünk !

mörüljenek. A kormánynak akkor is rettenetes
nehéz a helyzete Bécscsel és az udvarral
szemben, hogyha ennek az egész országnak
minden egyes lakója egyetlen tömör falankszként áll a háta mögött. Akkor is mindent kockára vetv6 kezdhet offenzív harcot Ausztria
ellen. Hát hogyha a széthúzásnak, a szervezetlenségnek széthulló törmeléke áll rendelkezésére I Hogyha egyik-felől a nemzetiségek,
másfelől a szocialisták, harmadik felől a haladók, radikálisok s ennek az országnak minden zavarosban halászó söpredéke áskál éB
rombol: Nem szabad, hogy egyetlen jó magyar ember is szervezeten kivül. harcvonalon
kívül, legyen. Mindenfelé megkell a függetlenségi és 48-as pártot teremteni összegyűjteni
belé a hazafias, komoly elemet. A vármegyében is tűrhetetlen az eddigi állapot. Mi földrajzi, néprajzi helyzetünknél fogva abban a
szomorú állapotban vagyunk, hogy a nyugati
levegő, a nyugati erkölcs nehezen hódithat
tért ebben a vármegyében. Annál inkább árad,
terjed és rombol itt a sötét kelet szelleme.
A 48-as párt megalakulása
A Hargita magasabb, mint a határon levő heSzépvizen.
gyek. Igy tehát régen is termékeny talaja volt
A csikszépvizi 48-as és függetlenségi párt az oláh és muszka erkölcsöknek a korrupcióalakulásáról és azzal kapcsolatos ünnepségek nak, a lopásnak, csalásnak, vesztegetésnek,
lefolyásáról a következő tudósítást kaptuk: rablásnak Csikmegye talaja. Hát most, amikor
Csikvármegye és az egész ország nagy- pénzemberek sáskaraja ezt megtudta s betörténelmi átalakulás előtt áll, bizonyítja ezt özönlött ide a világ négy tájáról székely bea vasárnap Szépvizen végbement 48-as zászló- csületet venni és enni!
bontás Török Ferenc orsz. gy. képv. jelenléMi lenne, ba ezt álmatagon eltürnók,
tében. Ez a régi intelligens nagyközség, ez a vagy engednők közfelfogássá válni, hogy. az
lekötözött, agyongyötört, félig megfojtott orosz- embernek magát eladnia nem bün ? Mi lenne,
lán megérezte az idők komolyságát, elzsibbadt ha eltürnók, hogy ezek a nyomorult rongy
tagjait átmelegítette, vérét felforralta a kö- alakok kihasználva némely székely véreink
zelgő átalakulás előérzete, talpra állott s bele- romlott erkölcseit, jellembeli gyengeségeit, ezt
zugta a vármegyébe és az országba, hogy a mi büszke nevünket, a székely nevet létrákészen áll az átalakulás küzdelmére s szembe nak használva, felmásznának a fejünk tetejére
áll a függetlenség, a nemzeti kormány ellen az ök segítségükkel 1 Mi lenne evvel a szeségeivel, a vármegye megrontóival s küzdeni gény, szerencsétlen vármegyével, evvel a nagy
akar és küzdeni fog a szabadságért, függet- hallal, ha a feje romlásnak indulna? Szerenlenségért, becsületességért; tisztakezüségért. csére ezt a képviselőink ébersége megakadáÉpen ideje volt ennek a zászlóbontásnak lyozta egyrészt s a vármegye java emberei
Hazánk és vármegyénk mind a ketten reá meg fogják akadályozni másrészt.
vannak utalva, hogy a 48-as hazafiak, a tiszta
Erre a kettős feladatra szervezi Szépviz
kormányzatot szerető emberek mindenütt tö is a maga 48-as, becsületes érzésű embereit.

Kadosváry zavartan hárította el magától
De nem alázta meg magát. Inkább leöltögette a nyelvecBkéjét az asszonykára, társas összejöveteleken, zsurokon. Nemcsak ő, de mondani akart minden luxusról, minthogy a a szerencsétlent, majd fölemelte és egy közellevö padkára ültette. Miközben igy szólt:
minden vidéki ..nagyság" a gyöngébb nemből. férje kunyoráljon a „proletár'-tól.
A változó világ.
— Asszonyom! .
Ön belátta ugye a
Xo de telt-múlt az idó — — s egyszer
A sok intrikának igazságtalan társadalmi boj— Irta: Földea Zoltán. —
kott lett a vége. Kadosváryval kerülték nz csah a hitelezők is kezdettek sürün jelent- a keserű megpróbáltatás után, hogy előbbi
(Folytatás.)
élete tévedéseken alapult ? 1 Ön azt hitte, hogy
érintkezést s ahol lehetett, mindég eszébe jut- kezni. Nagyon sürün!
Hallgatok az első édes csókról, amely tatták, hogy paraszleány a felesége. (S aztán
még ma is az a bizonyos középkori gondolkoA földeket kezdették eladogatni
lyel e két fiatal sziv magát egymásnak elje- lehet máskülönben nz ég angyala ÍB, — az ami még meg volt, kezdett elvándorolni . . dás éa életmód képezhetik az előkelőség éB
gyezte, amely először csattant el az eperpiros nem számit, ha egyszer paraszt I!)
ja, a család külsőleg is kezdett tönkremenni s társadalmi elsőség alapföltételét Asszonyom,
ajkakon. Ah, ti nem tudtok az igazi üdvösségNem mehettek sehová, az uri körökből ez rosz jel volt. A hitelezők siettek
S a láthatja, ma más a világ, elváltozott az élet
ről, amelyet a tiszta Bziveknek krÍBtály tenge- száműzve volt a fiatal házaspár.
báró ur is nemsokára elköltözött a túlsó vi- formája. Ma caak a munka és emberi becsület
Világ I Társadalom I Te fényes képű, ha- lágba..
rében az eszményi szerelem drága gyöngyül
adhat jogot az elsőségre, a társadalmi vezető
rak le ! Aki a flirt éB a kacérkodás rabszolga- zugsággal telt álarcosbál! Miért vagy oly keszerepre, a munkás emberek felé fordul a közÁrverezés volt
nője, az nem tudhat a keblek mélyét szántó gyetlen? Hát még ma is külömbség van szemegbecsülés és a társadalom becsülése .
Dobra került a Verédyék ősi kúriája.
magasztos boldogságról s az egektől kölcsön- gény és gazdag, „rangos" és „rangtalan",
Sokat nem igen ígértek érte. Mivel az Nem pedig azok felé, akik a családfák lomember és ember között ? I Hát te feţţilâgosult árverezők javarésze zsidó volt s — ismert tárában emelnek maguknak piedesztált B bezött üdvösségről I
De az élet nem oly romantikus végeB' kor, még mindig meghódolsz-e a himes palást kölcsönös becsüléBŰkkel — caak apró össze- gombozott mivoltukban mélyen le akaiják nézni
végig, mint a hogyan azt a fiatal házaspárok előtt s nem tekinted-e nemességnek a sziv jó- gekkel emelték a növekvő árt — Egyszerre a halandó világot Ezeket a fejlődés idő elsogondolhatják. Az életet gonosszá teszi az em- ságát éB erényekben való gazdagságát?! A azonban mindenki meghökkent. Valaki, aki dorja és megsemmisíti kérlelhetlenül!
beri szívnek a rágalom kigyónyelve s az örö- külsőségek rabja voltál mindig és az is maradsz most éppen most érkezett, a kikiáltási árnak
Verédyné megtörten intett rá a fejével,
kös fondorkodások és intrikák áspis-mérge. — mindörökre csalfa világ, kegyetlenül modern, kétszeresét kínálta A zsidók dühbe gurultak mig KadoBváry a feleségére nézett Ez az
Nemsokára igy tapasztalhatták ezt Kados- riasztóan „humánus" társadalom ! Nem izensz-e és viaszavonultak. .Mamlasz hencegő"-nek a aBszony, akinek a lelkében volt az arisztokváriék is. Meg volt az eskövó. Elteltek az első hadat az igazi ócskaságoknak, a helyett, hogy .ügyetlen és bolond gaj"-nak nevezgették Ka- rácia, megértette féijét. Kadosváry hát Veréazép napok, amelyeken a fiatal hitvestársak a Hitet, sót a Haza fogalmát üldözöd nagy- dosváryt, — mert hisz ő volt a jelentkező — dynéhez fordult és igy azőlt:
rózsaszínű sugarakból szövögetik képzeltjövő- képű tudálékossággal ? I
— Asszonyom I Ez a ház és a telek isa miért ugy felemelte a beltelek árát. De
A bárónak nem volt ínyére a bojkott bele kellelt nyugodniok. No, hát bele is nyu- mét az Öné. Szerződésileg visszaajándékozom
j tikét Következett egy borzasztó étiquette.
Virédy többé — e miatt — nein élősködhe- godtak. És elvonultak az árverés színhelyéről. Önnek . . .
Tisztelegni a társadalomnak, bemutatkozni
tett a vidék leggazdagabb urának a nyakán. Csak Kadosváry maradt ott, a hivatalos emuz egész világnak I
8 midőn Verédyné újólag térdére akart
A kis Kadosváryné Ügyetlen mozgásaiban Amig az öreg élt, addig még hagyján. De berek, egy-két bámészkodó falusi — s a Buj- hajolni, KadoBváry megakadályozta ebbéli''
félszegségeiben kimerithetlen téma kínálkozott hogy az idősebbik Kadosváry kezéből a csa- tott Verédyné. Megalázottan állott a „proletár" szándékában mondván, hogy az emberi méltóa pletykának és csúfondáros divatbáboknak. ládi vagyon kezelése teljesen átment az „ügy- elótt s a Kadosváry üdvözlésére megszégye- ságot nem szabad önmagunkban megaláznunk 1
. . . Ettől a naptól fogva Kadosváryék
De a bárónét is majd megölte az uri véd ur" intézőségébe, nemcsak hogy nem élős- nülten ÓB lélekben összetörten omlott térdre
méreg, amikor a várt élvezettől a kis asszony- ködhetett, de egy szemernyi kölcsönt sem előtte és megsiratta minden arisztokratikus háborítatlan bóldogságban éltek B földi üdvöskának természetessége, fesztelensége, ártatlan kérhetett szégyen nélkül. Ezt pedig Virédyné hóbortját, amely exisztenciáját így tönkre- ségüket a legszentebb eszmékben való hit
amely igy lesújtotta
amely csak fokozta és gyarapította .
szivének liliomos kedélye teljesen megfosztá. .őméltósága" is megérezte. De meg ám 1 Mert tette
(Vég..)
De azért nem némult el. Sőt még jobban az a sok pénz éppen az ő toalettjére kellett. összezúzta végkép mindörökre.
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Igy beazélneh azok a Munkács felől be- haza kormányán oly emberek Ülnek, kik bákik csak a közelmúltban is a szabadelvű párt
harcoasai voltak, most pedig negyvennyolc jött magyarok, kik ily módon akarnak hangu- mulattárgyai a világnak.
Hálával tartozunk nagyságos Török Felatot csinálni a 48-as párt ellen.
mellett bontanak zászlót
A nemzeti kormány 48-as és 67-es renc képviselő urunknak, ki fölvette a küzIgenis hivei voltak a szabadelvű pártnak,
de csak addig, amíg 'az alkotmány sáncain alapon alakult meg ideiglenesen. — Azt delmet hazánk érdekében, miért is kívánom,
belül mozgott, de elállottak tőle abban a perc- mondtuk, hogy félretesszük egy ideig azon hogy az Isten ót élteSBe sokáig.
Hálával tartozunk azoknak is, kik ugy
ben, mihelyt Bécsnek vak eszközévé sülyedt törekvéseinket és jelszavainkat, melyek zászEzután rám utat ezeréves multunkra, amely- lónkra voltak írva addig, mig a béke ÓB rend anyagilag mint szellemileg e párt megalakításán fáradoztak.
ben soha sö szűntünk meg magunkat mindig újból helyre áll.
A gyűlést ezennel van szerencsém bereMegadtuk az újoncot, de nem a katonai
Aki látta a vasárnapi nagy népgylilést alkotmányos nemzetnek hirdetni, de a mely
és zászlóbontást, teljes hittel hiszi, hogy ki- csak puszta frázis volt, mert hisz a haladás javaslatban fölvett fölemelt ujonclétszámot, keszteni. Éljen a király, éljen a haza!
Végül pedig a Szózatot énekelte a kö
tűzött céljai felé Szépviz olyan lépést tett, a és józan törekvés nyomában járt szüntelen bizva abban, mely szavaimat azonban magam
mely Csikmegye történetében uj korszakot fog az átkoB visszavonás és egyenetlenség, mely sem hiszem, hogy t. i. ennyi lojalitás láttára zönség.
Ennek végeztével a Rákóczi-induló hangja
jelenteni.
minden jó szándéknak útját vágta. Tekintsük a német csak megadja magát, nem hÍ9zek
Az a nap színes, ragyogó, felemeló, ha- a Rákócyféle szabadságharczot, avagy a 48-as ebben mondom, mert a német „mindent ígér és más hazafias és kurucnóták hangjai mellett
talmas volt. Mintha csak Csaba vezér jelent időket. De ne mennyünk messze, mert eklatáns szorultában, de Bemmit nem ad meg szabad- az ezernél nagyobb számú tömeg kivonult
volna meg az égbolton az ő székelyeivel. S példával szolgáll erre a darabant kormány, jában, az nimötnek ebhitünek fogadásában Deák György vendéglőjéig.
Ott a 8G személyre teritett asztal melpedig az a megjelenés diadalt jelent.
amely féktelenségében szuronyos legénységgel bízzál, mint az kutya ugatásában", igy szól a
Itt adjuk a részletes tudósítást:
becstelenitette meg a törvényhozás szent haj- kuruc nóta. Kihuztuk a kátyúból a szekerét lett ünnepi lakomára ültek.
és ezért helyre is állította a rendet.
Az első felköszöntőt dr. Zakariás látván
Előkészületek az ünnepélyre. lékát.
A hallgatás még nem jelenti elveink fel- mondta a királyra, a másodikat Török Ferenc
Azonbnn mint mindig, úgy most is az
Már pár hét óta lázas sürgés-forgás volt akció reakciót szült; a nemzetnek ósi alkot- adását. Nem bírunk az osztrákkal, elóbb föl képviselő az új 48-as pártra, a harmadikat
észlelhető. A fiatalok lelkesítették az embere- mányhoz vnló törhetetlen ragaszkodása elsö- kell vértezuünk magunkat, minden téren derék Kováca Mihály Török Ferencre, a uegyetliket
ket, az idősebbek komoly tanácskozásokkal pörte e hordát, hogy elfoglalja helyét az alkot- tisztviselőkre van szükségáuk, hogy erővel lép- Puskás Tamás a kormányra. Török Ferenc
voltak elfoglalva. Az előkészületek nagy ará- mányos nemzeti kormány, mely alatt habár hessünk fel.
azután is többször szólt a választóihoz, felkönyokban indultak meg és fejlődtek, terjeszked- még nem is tisztult ki teljesen fejünk fölött
E téreu is nagy vívmánya Csíknak, hogy szöntötte a honleányokat ia, beszédet mondott
tek. Három nappal az ünnep előtt kezdtek az égboltozat, de legalább oszladoznak a sö- oly főispánt kapott, kinek őszinte önzetlen ha- a magyar ipar pártolásáért s lángostorként
megjelenni a házakon a lobogók. Vasárnap reg- tét fellegek, és a mely kormány reményt nyújt zafiságához nagy reményeket fűzhet vár- caapó szavai valÓBággal extasisba hozták a
gel már egy ház sem volt, a melyiken lobogó arra, hogy hasonló idő nem jö ránk. De ha megyénk.
hallgatóságot. Végül felköazöntötte a rendene lengett volna. A virágokat kosár számra jön is, legyünk készen, rendezzük magunkat
Engedjétek meg kedves polgártársak, zőket. elsőaorban a mozgalom vezetőjét a a
hordták össze, a piac fenyőerdóvé változott át. azon zászló alatt, melyet Kossuth és Apponyi hogy még egy pár szót szóljak arról a szemér- párt megteremtőjét — mondá — azt az elFelépült a templom előtt a nagyméretű emel- lobogtatnak.
metlenségról, mellyel vármegyénk egyetértését származott, de idevaló kicsi tanítót B. B.-t.
vény, nebés szőnyegekkel beborítva. ElhelyezA gyűlést megnyitja azon imával, hogy megzavarandó, holmi anyagi érdekek, titkos Ekkor a közönség hallani kívánta Bálás Bélát
ték a templom hátánál a mozsárágyukat. Min- a Magyarok istene áldjon meg minket feltett machinációk által vezettetve némelyek felve- a ki röviden elmondta, hogy azt az érzést
denkinek ünnepi hangulatban ragyogott az szándékunkban.
tették az örménykérdést. Nemcsak a székely- a mi a szivében van, nem tudja kifejezni, de
arca s a szemek csillogtak a lelkesedéstől.
Ezután Török Ferenc országgyűlési fajtól különtáplált érzelmeket, hauem külön azt mondja, hogy a mig él, mindig a maga
Elindulás a képviselő fogadtatására. képviselő megtartja ünnepi beszédét, me- faji politikát akarnak és vélnek kimutathatni függetlenségért és szabadságért fog küzdeni
lyet a hazafias lelkesedéstől áthatott kö- ott és azokkal szemben, kik mellett százados s az ó székely véreiórt munkálkodni, A zajos
A ragyogó reggeli nap fényes uri fogaéljenzés után a képviselő elbúcsúzott s az ót
zönség több szűnni nem akaró éljenezéssel multunk eseményei oly fényesen szólnak.
tokon csillant meg. Repülő záBzlók, fehérszalaszakított meg.
Józan ésszel fóllebet-e tételezni, hogy rajongásig azeretó választói közül délután 4
gos lovak, virágos kocsik jöttek-mentek, gyüegy nép, amely mig egyfelelől idegen eleme- óra után hazautazott Gyergyóba.
lekeztek. Végre fél 9 órakor megindult a 25
Tőrök Ferenc beszéde. ket, tót, oláh stb. igyekezik hasztalan testébe
A lelkes társaság tovább is együtt mafogatból álló kocsisor, élékön lovasbandériumMindenekelőtt köszönetét fejezi ki a bi- olvasztani, addig más felől kivágja testéből radt a a nagy nap örömére lelkes kedvvel
mal. Még a közeli falvakból is elcsódült a zalom fölött, melylyel megtisztelte a párt.
azt a részt, mely együtt örült véle, ha öröme mulatott tovább.
nép, megnézni ezt a kivonulást. Szentmihály Álljanak itt szavai bő kivonatban:
volt és együtt könnyezett, ha keaerüség érte
határáig mentek s ottállapotak meg a fogadA mai ünnepélyes hangulat, de meg a Egy Kiss Ernő, Mészáros Lázár stb. emélékét
tatásra. Nemsokára érkezett Török Ferenc, szentmisémben fölolvasott evangélium oly küCsíkszereda v&ros közgyűlése.
órzi a magy.ir történelem, pedig ezek örmékinek megpillantásakor a félkörben felállott lönböző érzelmekkel töltik el szivemet hogy
Csíkszereda város képviseló-teatülete f.
nyek voltak.
várakozók a Kossuth-nótára gyújtottak rá. En- nincs szó, amelylyel méltóképen kifejezésre
hó 26-éu igen látogatott közgyűlést tartott
Egy
embert
adott
az
örménység
a
várnek végeztével levegőt reszkettető éljeuzés juttathatnám mindazt, nmi e pillanatban at
megyei közigazgatásba, ki szivével, lelkével Dr Ujtalusi Jenó polgármester elnöklete alatt.
köszöntötte • kocsijáról lelépő követet, a kit fogja lelkemet.
adta magát a vármegyének, ki mellettem volt Örömmel láttuk városunk polgármesterét linszKovács Mihály Bzerv. biz. alelnök Üdvözölt. A
Az evangéliumból olvasom e Borokat: abban a kínos helyzetben, mely abban az em- azas betegsége után az elnöki székben és ezképviselőt rendkívül meghatotta ez a rendkí„Szerették volna látni és hallani, amit ti hal- lékezetes törvényhatósági gyűlésben lejátszó- zel ismét a város ügyeinek élén, mely állásávüli lelkes és ritka fényes fogadtatás s annak
lottatok és láttatok, de nem láthatták és nem dott. Kötelességünk lesz tehát beváltani azt ban a rendelkezésére álló igen Bzegényes
válaszában kifejezést is adott. Aztán n bemuhallhatták I" Gondoljatok vissza, szeretett vé- ígéretet, melyet tettünk, hogy t. i. hogy a anyagi segédeszközök ellenére agilitásával és
tatkozások következtek.
ügybuzgóaágával a város fejlesztése körül
reim, kedves polgártársak az öregekre, kik
Erre dr Zakariás István a díszhintóhoz éltek-haltak a negyvennyolcas eszmékért, de hazafiúi érdemeket kötelességünk elsősorban már eddig is elévülhetetlen érdemeket szerjutalmazni.
vezette Török Ferencet, a melynek bakján Za- elhunytak anélkül, hogy e dicső nagy eszmék
Most pedig az Isten áldását kérem a zett, melyeket most, hogy már teljesen felkariás I. Antal a párt egyik alelnöke és Bálás diadalra jutását látták és élvezhették volna.
mai
napra
; nagy nap és történelmi jelentőségű épült, bizonyára caak öregbíteni fog.
Béla egyik szerv. biz. jegyző ültek.
A városi közgyüléá elé terjeeztett tárgyMi
volt
a
48-as
zászló
?
Az
volt
a
mai
nap,
mert
lankadásunk arra az aljas törekA kocsit 2—2 lovaslegény vette körül s
evangélium szerint a rablóktól elfogott, Bárba- vésre, mely Szeredából indnlt ki, holmi han- sorozatot a képviselő-testület következő képen
megindultak.
intézte el:
tiport, megszaggatott és félholtan az utszélén gos szavú radikális jelszavak alatt.
A bevonulás Szépvizre. hagyott vándor. Ez a zászló diadalmasan loWekerle Sándor miniszter elnök leirata,
Az ünnepély harmadik pontja volt a
A díszes kocsisor a délceg lovascsapat bogott óseink fölött mindig. Nem oly zászló tisztikar megválasztása. Közfelkiáltással elnök melyben az uj kormány kinevezése alkalmávezetésével diadalmasan vitte szeretett képvi- ez, mint a többi nemzeteké. Nem alfélé nem- lett: Dr. Zakariás István, alelnökök: Zakariás ból hozzá intézett üdvözlését megköszöni és
selőjét a ragyogó pompába öltöztetett község zetközi gyűlések határozata, sem holmi csá I. Antal és Miklós József; jegyzők: I'uBkás a kormány működésében a város támogatását
felé. Midőn a lovascsapat megjelent a község szári dakretumok oktrojálták ránk, hanem a Tamás és Gábor Qyula ; pénztáros : Szabó kikéri, egyhangúlag tudomásul vétetett
Csíkszereda város 1905. évről szóló zárszélén, a Ráduj Árpád zenekara a Kossuth-nó- nemzet szivéből nőtt ki. Háromszinből áll, Ferenc, ellenőr: Antal Gyula.
tára tágyujtott, a mozsárágyuk eldördültek s piros, mely minden honfit arra buzdít, hogy
Kzutáu a dalárdt elénekelte a „Talpra számadását és az 1904. évi gyámpénztári számadást változatlanul elfogadta és jóváhagyta.
a nagytemplom harangjai szent misére össze- vérét ontsa a hazáért, ha kell, fehér, hogy magyart".
A papi éa kántori kepének a városi pénzzugtak. Rendkívül lelkesítő jelenet volt. Az beCBŰletes odaadó fia legyen, zöld, hogy nz
Majd Puskás Tamás lépett az emelvényre
emberek szivük mélyig elérzékenyedtek s a elnyomatás és keserűség napjaiban reményt és a müvésziest megközelítő előadásban el- tár által való kezelése iránti bizottsági javaslelkesedés piros rózsákat fakasztott az arcokon. keltsen a Bzivekben.
szavalta Szokolszki Bertalan „Csöndes magá- lat a napirendről levétetett, mert a kiküldött
Mohácstól elkezdve mindig ott lengett, a nyomban" c. gyönyörű hazafias költeményét. bizottság eljárásáról ajegyzőkönyvet nem kéA templom elótt mintegy 25 fehérruhás
leány állt, óriási virágcsokrokkal a kezükben. hősök lengették kezében, hol dindalmasau loKzután Ráduj Béni Árpád tárogatója ját- szítette el. Ezen javaslat a legközelebbi IlléMidón a menet odaért, a kiszálló képviselőt, bogva, hol letiporva az erőszak által.
szott egy pár megható régi jó kuruc nótát sen fog tárgyalás alá kerülni.
Deák Annuska üdvözölte ügyes szavukkal,
Valamikor gondoltatok-e atra, hogy egéBZ
Csíkszereda város 1906. évi tenyészdij
Kovács Mihály beszéde. kivetési lajstroma és a város 1907 évi közkedvesen s átnyújtotta a gyönyörű csokrot. Csikmegye negyvennyolc mellett bontson
zászlót V
A szépen sikerült ünnepélyt Kováca Mi- munka összeiráBi és kivetési lajstroma jóváA szent mise és a műsor.
Történelmi nevezetességű e nap. Tudjuk, hály plébános ur rekesztette be következő hagyattak.
Ezután kezdetét vette a szent miBe. Az hogy kik voltak hatalmon eddig a megye azép szővakkal.
Farkas Lázár és a város közötti per
első pakdokban elegáns bölgyközöntég foglalt központjában is. Én kerültem véletlenül ama
.A magyarok Istenének segítségével kezd- megszüntetése iránti javaslatot a képviselőhelyet s a tágas, nagy templom zsúfolásig kényes helyzetbe, hogy ki tudja mióta űzött tük jelen ténykedésünket, mert érezzük éa testület érdemben nem tárgyalta, hanem utavolt néppel. A szent misét a képviselő moo- cudarságot, rablást és csalást leálcázzam. El: tudjuk, hogy ily nehéz munkához az erőt a sította a tiszti ügyészt, hogy a jövő közgyűlédotta Fáraó Simon örm. szert esperes és Ko- fogadtam a judáspénzt, bogy nyilvánosan vág Mindenható adta. Illő tehát, hogy Istennek ne- sen az ügyet ismertető jelentést szakvélémévács Mihály plébános segédletéveL A kóruson jam a pofájukba.
vében végezzük. Legyen áldás, dicséret az nyével egyetemben terjessze eló.
Gábor Qyula tanitó növendékei tanítójuk orBomba volt ez, mely egy vármegyei ko- Urnák.
Csíkszereda város címeres pecsétjének
gonakisérete mellett 2 szólamra- szépen beta- misz rendszert ölt meg.
Hálával tartozunk a nemzeti Géniusz nak megalapítása tárgyában kelt belügyminiszteri
nított énekeket adtak elő. Az oltár elótt peAzonban, valamint a tejbe eBett légy, mely ősapáinkat e hon elfoglalására késztette leiratot a képviselő-testület elfogadta.
dig a fehérruhás leányok álltak égő gyertyá- mely kapaszkodik ide és oda a lábos ol- de fel is buzdította, hogy zsaznoki önkényt I
Orbán János okleveles gyógyszerész azou
val kezökben, a hátuknál pedig a zászlótartók dalán, azok még most is görcsösen ragaszkod- ne tűrjön magán BOha.
kérésére, hogy második gyógyszertár felállízászlókkal.
nak a hatalomhoz, holmi radikális uj pártot
E nemzeti szellem tömürülésre szólítja tása engedélyeztessék, a városi tanács elutaSzent mise ntán kivonultak a templom akarnak szervezni, nem tetszik nekik a negy- minden egyes tagját e hazának. Ez hozzott sító határozatával szemben a képviseló-testüelé az Ünneplők ahol először a Himnuszt éne- vennyolc.
össze minket is, hogy vállvetve küzdjünk al- let a második gyógyszertár felállítását határokelte a közönség, zenekisérettel, kalaplevéve
Azt hangoztatják, hogy u függetlenségi kotmányos szabadságunkért. De midőn ezen zatilag javasolta.
Dr Zakariás István pártelnök megnyitó párt amig diadalra jutott, Ígért önálló hadse- pártot megalkottuk, csak magunkat becsültük
A D. M. K. E. és az országos kath. taníbeszédben mindenekelőtt hangsúlyozni és előre- reget, ígérte a magyar nyelv érvényesülését meg, mert nem akarunk méltatlan utódai lenni tói árvaház segélynyújtás iránti kéréseiket a
bocsátani kívánja azt, hogy nem kell csodálkozni az egész vonalon, most pedig Bemml sincs azoknak, kik életet és vért áldoztak.
képviselő-testület a város anyagi helyzetére
azon, miszerint ezen ünnepségen sokan vannak, megvalósítva belőle.
Könnyű küzdeni nekünk most, midőn a való tekintettel teljesíthetőnek nem találta.
Porszemmel bár, de hozzájárulni ahhoz a tömör falhoz, melyet a kormány hazánk és
Ausztria közé akar emelni, megszüntetni és
megakadályozni a hitvány, piszkos célra törekvő emberek áskálódásaít, rombolását visszaállítani Szépvizt, ezt az intelligens nagy községet arra a polcra, amelyet régen elfoglalta
vármegyében, de a melyről lassankint leszorította a régi szabadelvű rendszer érdeke.

Angnartas 20.
A bidmérle beszerzése elhatároztatott
A kereskedelemügyi miniszter leiratát,
mely szerint a városnak az ujonan épülő
gyergyőszentmiklósi vasat vonal kiindulási
pontjára vonatkozó kérése forgalmi és pénzügyi tekintetekből teljesíthető nem volt aképviselő-testlllet sajnálattal tudomásul vette.
A közgyűlés a járda átvételére bizottságot klildott ki és annak tagjaivá választotta:
Pap Domokos, Kószeghi László, Csedő István,
Jakab Ferenc, id. Dávid Ignác, Gál József és
Kovács János képviselő-testületi tagokat.
Ujfalnssy polgármester által az indítványok során tett azon bejelentésére, hogy özv.
Gecző Jánosné, Gecző Ilona és Gecző Anna
tulajdonát képező két belső teleknek és a vizeiében fekvő kaszáló helynek a város tulajdonába való megszerzése végett a kezdeményező lépéseket megtette, a képviselő-testület
kinyilatkoztatta, hogy hajlandó ezen telkeket
megvásárolni, felhatalmazta a polgármestert
a tárgyalások folytatására s a szerződés meg_
kötésével és egyúttal f. évi október 2-át, mint
az e végből megtartandó közgyűlésnek határnapját tűzte ki.
Hajnód Ignác indítványára utasíttatott a
polgármester, hogy az uj piac kiépítése tárgyában annak idején kiküldött bizottságot a
tárgyalások folytatása és a szükséges intézkedések, javaslatok megtétele céljából sürgősen
hívja össze. A már-már feledésnek indult piac
ügy ezek szerint uj életre kel.

C S I K I
1 tői járó kamatai. 14. Gyergyóalfalvi Simon
Elek terhén előirt'70 kor, tőke s annak 1898.
év január 1-től járó kamatainak leirása. 16.
Lukács Juliska csíkszeredai lakosnak 13000 K
kölcsön kiutalása. 17. Gyergyóremetei ifj.
Balázs Bertalan tartozásának leirása, illetve
az ezen tartozás fejében vett ingatlanok nyilvántartásba vétele. 18. A Vigadó ürszékeinck
kihelyezése. 19. Magánjavak igazgatótanacsa
számvizsgáló bizottságának a zármegye magántulajdonát képező alapok 1905. évi számadásaira tett előterjesztései.
XI. Társtörvényhatóságok és más hatóságokkal való levelezések.
XII. Községi ügyek.
XIII. Táraulatok és magánosok krrvényei
közgyűlés előtt beérkező inditványok és más
halasztást nem tür<> ügyek.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi blr. Kállay Ubul főispán
f. hó 28-án néhány napi tartózkodásra Gyergyószentmiklósról városunkba érkezett.
— Tanltóképesités. A csiksomlyói tanítóképzőben a javitótanképesitő vizsgálatokat
a főhatóság szept. 6-ára d. e. 9 órára tűzte
ki. Erről az érdekelt jelöltek értesíttetnek ezúton.
— Csíkszereda

vásárol. A folyó hó

L A P O K
kor., Vitos János 3 kor.. Szakács A. 2 kor..
Herceg R. 2 kor., Csiszér G. 1 kor,, Zsigmond
M. 1 kor, Fried H. 1 kor., miért ÍB fogadják
a rendezőbizottság hálás köszönetét
— Halálozás. Berger Imre máramarosszigeti 1848—49. évi honvéd Lenkey huszárőrmester, aki Lenkey huszárszázados vezetése
alatt Galíciából a szabadságharc kitörésekor
hazajött és Venbác, Szenttamás sáncainál
és több csatában megsebesült, folyó hó
24-én végelgyengülésben Csíkszeredában meghalt.
— A baromfitenyésztésből mlkép
lehet állandó és nagy jövedelmet biz-

tosítani ? A legutóbbi években rohamosan
emelkedett, nemcsak hazánkban, de a külföldön is a hus ára. Természetes következménye
lett ennek aztán az, hogy a közönség a baromfihús éB a tojás fogyasztást óriási mérvben
fokozta 8 igy a baromfi és a tojás ára is lényegesen emelkedett. Kétségtelenül bebizonyíttatott pedig az, hogy a legolcsóbban állitható
elő a baromfihús és tojás, csak tudni kell annak módját, mert ismeretes dolog az, hogy
nem miuden fajta baromfi való hus, vagy to
Jástermelésre s nem minden vidéken lehet az
egyik vagy másik tenyészirányt sikeresen folytatni. Ezeu fontos tenyésztési ágazat kellő felleuditésére nagyon jó eszközünk van s ez a
Hreblay Emil állattenyésztési ni. kir. felügyelő
s baromfitenyésztő szerkesztőségében hetenként megjelenő „Baromfitenyésztés" című szaklap, mely immár újévtől kezdve az ö-ik évfolyamba fog lépni. Ezen képes heti szaklapot
a szerkesztőség (Nagyvárad, Péter-utca 1 ss.)
mindenkinek a ki levelező-lapon hozzánk fordul, 3 héten át ingyen és bérmentve küld mutatóul, mert a szerkesztő azt akarja, hogy e
hézagpótló lapot minden tenyésztő megismerje s abból állandó és nagy haszna legyen.
A „Baromfitenyésztés" felöleli és a legteljesebben tárgyalja a gazdasági- és sportbaromfi, éneklő- és díszmadár, galamb és házinyúl tanyéBztési éa értékesítési kérdéseket.
Földbirtokosok, bérlők, gazdatisztek, kisgazdák
iparosok és magánzók egyaránt haszonnal és
ékezettel olvashatják a .Baromfitenyésztést-,
a magyar baromfitenyésztézi ügy igaz barátját. Előfizetési ára: Egy évre 8 kor., lélévre
4 kor. Előfizetési pénzeke cim alatt: „Baromfitenyésztés* szerkesztősége Nugyvárad, Péterutca 1. sz. küldendők.

25-én megtartott városi közgyűlés által hozott
határozat értelmében Dr. Ujfalussy Jenő polgármester Özv. Gecző Jánosné, Gecző Ilona
Vármegyei közgyűlés.
és Gecző Anua tulajdonát képező két belső
Csík vármegye törvényhatósága f. hó telket és a vizelőben fekvő kaszálóhelyet a
30-án — miut lapunk mult számában jeleztük város részére 16600 koronáért a f. évi október
— rendkívüli közgyűlést tart a következő hó 2-án megtartandó közgyűlés jóváhagyásátárgysorozattal:
ról feltételezetten megvásárolt:-.
I. Az időközben szentesítést nyert tör— A pénzügyigazgatóság elhelyevénycikkek kihirdetése.
zése. A pénzügyminiszter tudvnlevóleg elhaII. Miniszterelnök urnák a törvényhatóság tározta, bogy Csikmegyúben, Csíkszereda széküdvözlő feliratára vonatkozó leirata. Belügy- helylyel pénzügyigazgatóságot létesít, mely
miniszter uruak leiratai: Becze Antal várm. működését még ez esztendő november hó 1-én
alispán nyugdíjazása és Caikjenófalva község kezdi meg. Ezen pénzügyigazgatóság felállítá1894. évi számadása ügyében. Kereskedelem- sának kérdésében f. hó 25 én és 26-án az alügyi, m. kir. miniszter urnák leirata a kiépí- ispáni hivatalban tárgyalások folytak Becze
tetlen törvényhatósági utakra vonatkozólag.
Antal alÍBpán Stratzin székelyudvarhelyi pénzIII. Gazdasági munkás és cselédlakások- ügyigazgató, Fejér Sándor vármegyei főjegyző
ról alkotott szabályrendelettervezet.
Dr Újfaluéi polgármester, Dr. CBÍky József,
Vármegye alispánjának előterjesztése az Bocskor Béla és Dájbukát Jakab részvételéutkaparók és utmesterek szolgálati viszonyairól vel. Hosszabb eszmecsere után a fentjeiből
— A kereskedelmi miniszter elvi
alkotott szabályrendeletek módosítása tárgyában alakult bizottság abban állapodott meg, hogy
IV. Ulrich József gyergyőszentmiklósi, a minisztert arra fogja kérni, miszerint a hely- határozatai. A kereskedelmi miniszter leguKlimon Kezső gyergyótölgycsi állatorvosok beli pénzügyigazgatóság működését nem — tóbb két felebbezés kapcsán két elvi határoza
felcbbezése kiszállási költségek megállapítása mint tervezve volt — ez évi november hó tot hozott. Az egyikben kimondta a miniszeter,
tárgyában.
1-én, hnnem 1907. évi szeptemberién kezdje hogy árucikkeknek meghatározott árral ellátott
VI. Gyergyőszentmiklósi és felcsiki fő- meg, mert november l-ig az idő rövidsége hirdetése, illetve ellátása mellett való elárusiszolgabirák előterjesztése az újonnan megvá- miatt nem helyezhetők el a hivatalos helyi- tása az ipartörvény 51. szakaszában minősített
lasztott szolgabiráknak a kibágásos ügyekbeni ségek, de meg az uj tisztviselők a szükséges tömeges és gyors eladást nem állapítja meg.
bíráskodásra vonatkozó felhatalmazás iránt. lakásokat sem tudnák megkapni. Mig 1907 A másikban kimondta a miniszter, hogy köVII. Vármegyei imokok és hivatalszol- Bzeptember 1-ére a vármegye tulajdonát ké- zutak céljaira szükséges ingatlanok megszerpező Vigadó épület a pénzügyigazgatóság ré- zésére kisajátítási jog csak akkor kerhető, ha
gák segélyezés iránti kérései.
VIII. Munkásközvetitései teendők végzé- Bzére át lesz alakítható és viszont a 33 tiszt- az útnak közuttá való minősítése s iránya
viselő számára a kellő lakásról gondoskodva jogerős határozattal inar megalapítást nyer. A
sére megbízott kiküldése.
miniszter min a két esetben megváltoztatta
IX. A Gyergyószentmiklóson létesítendő lesz. —
főgimnázium ügyében tankerületi fóigazgati
— Nagy községeké való átalakulás az alsóbb hatóságok határozatait
— A tisztviselők flaetésrendezése.
leirata s annak alapján hozott határozatok.
A m. kir. belügyminiszter Csikszentmihály és
X. A vármegyei magánjavak igazgató- Csikszépviz kisközségeknek külön-külön nagy- A pénzügymisztériumban mint a „Bud. Tud."
tanácsának következő határozata: 1. A volt községeké leendő alakulását a Csikvármegye jelenti — Deésy Zoltán államtitkár elnökleséösztöndíjas növendékek ösztöndijainak tovább közönségéhez kibocsátott rendeletével meg- vel több nap óta tanácskozások folynak, amelyeknek tárgya az állami tisztviselők statusfolyósítás iránt hozott határozatok. 2. A ki- engedte.
osztott ösztöndijak és segélyek tárgyában fel. Nevatváltoztatás. Vajkuj József viszonyainak szabályozása tekintetei a fizetési
vett határozati jegyzőkönyvek előterjesztése csíktaplocai illetőségű ugyanottani lakos Baját kategórikára. A kormány tudvalevőleg az 1906.
tudomásvételre, 3. Főispáni beiktatás alkal- valamint József, Béla, Gyula és Béniám nevű évi költségvetés előterjesztése alkalmával kimával felmerült representationlis és díszítési kiskorú gyermekei családi nevének „Ytigásr-ra látásba helyezte az állami tisztviselők helyzeköltségek feletti határozat. 4. A csiksomlyói r. kért átváltoztatása a f. évi 78.838. szárná bel- tének javítását az előmeneteli viszonyok kedvezőbbé tétele által oly módon, hogy az államkath. főgimnázium mellett fennálló internátus ügyminiszteri rendelettel megengedtetett.
segélyezése. 5. A csiksomlyói r. kath. főgim— Felülflaetés. Dr. Ujfalusi Jenő, vá- háztarfás ujabb megterhelésének lehető mellőoázlumában a zene és francianyelv tanítására rosunk agilis polgármestere az .Egyetemi-es- zésével a kisebb javadalmazással biró állások
kiutalandó segély. 6. Ezen főgimnázium I. és tély* alkalmából a sétatér alap javára 20 K-t nagyobbmérvü megszüntetése mellett a naés H-ik osztályának párhuzamosítására szük- felülfizetett. Hálás köszönet. Az estély tiszta gyobb javadalmazással ellátott állások száma
séges költségek feletti határozat. 7. Pál Gá- jövedelme ezek szerint 358 K volt. A sétatér szaporittassék. A kormány már az 1906. évi
bor fógimn. igazgató kérvénye a főgimnázium alap javára a gyűjtés már megindult Adomá- költségvetés keretében végrehajtotta vagy
legalább megkezdette a legkiáltóbb arányértesítőjének és a madéfalvi veszedelem cimil nyok a polgármester kezéhez kéretnek.
értekezések külön nyomtatási fdzési s egyéb
— Aa Erdélyréaal Oaadaaágl Gép- talanságok orvoslását. Az ezen akció folytaköltségeinek kifizetése iránt. 8. Dr Gyorffy kiállítás. Tekintettel az idei szeptember 5-től tásából előálló költségtöblete más kiadásoknál
Gyula ügyvédi költségeinek kiutalása. 9. 9 ig tartó kolozsvári kiállitás rendkívüli jelen- való meg takarítása utján óhajtják kiegyenCsikszentkirátyi Csiszer András és társai ne- tőségére, felhívjuk az érdekeltek figyelmét líteni A jelenlegi tanácskozásnak az a célja,
vére előirt 340 kor. 72 fillér kamathátralék- arra, bogy részvételi bejelentéseket a rendező- hogy ez a kiegyenlítés az igazgatás valmennyi
10. Kászonaltizi Gál József terhén előirt 47 ség, már technikai okokból is, legkésőbb még ágában lehetőleg egyöntetűvé tétessék és az
kor 50 fillér tőke, 397 kor. 34 fillér kamat e bó 28-ig fogadhat el. A bejelentések az állami tisztvieselők helyzetének javítására
és 210 kor. 58 fillér perköltség. 11. Csíkszere- Erdélyi Gazdasági Egylet titkári hivatalához, irányuló törekvések pénzügyi következményei
ekintetében tájékozás nyújtassák.
dai Szopos Imre és társai terhére előirt 82 K Kolozsvárt intézeudők.
22 fillér kamatbátralék. 12. Gyergyóvárhegyi
— Gyémánt a brassói hegyekben.
— Köszönetnyilvánítás. A csikszentTicza Konstancin nevén előirt 118 kor tőke, királyi tanulóifjúság tánccstélyének sikerét A „Brassói Lapok" írják : VVotsch Ottó tatrangi
annak 189C. év méjus hó 1-től járó kamatai, felűlfizetésekkel is előmozdítani a következők gyógyszerész Pűrkerec brassóvármegye község
l:!. Gyergyóremetei Portik Gergely terhén elő- voltak szívesek: Koty A. 7 kor., Szakács K. határában kőszén után kutat munkásaival. E
irt 20 kor. tőke s annak 1905. év junius bó 7 kor., Friedlender L. 5 kor., Löwinger 0 5 hónap 16-án ásás közben egy Péter Jáuos
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nevű munkás egy dió nagysága, vakítóan fényes sárga kődarabot talált, amelyet átadott
Vajea nevű munkástársának, Ihogy ez tanító
öccsével a követ megvizsgáltassa. A tanító a
talált követ gyémántnak mondta és értékét
120,000 koronára becsülte. Vajda erTe tásrainak, hogy osztozni ne kelljen velük, azt mondta,
hogy a kő teljesen értéktelen és elveszett A
munkások gyanút fogtak, Vajdától követelték
a követ, s mikor ez nem adta át, megverték
és bejelentették a kincs találását Wotsch
gyógyszerésznek, a kutatás engedélyezének,
akit tulajdonképpen meg is illet a talált gyémánt tulajdonjoga. Wotsch a csendórséghez
fordult, mely erélyes nyomozás után Vajdánál
meg is találta a drágakövet és átadta jogos
tulajdonosának, aki szakértőkké! fogja megvizsgáltatni, hogy vájjon csakugyan gyémánté
a csillogó kő.
— Marosvölgyi

Fatermelő Rész-

vénytársaság. A Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság helyiségeiben e hó 18-án alakult
meg a Marosvölgyi Fatermelő részvénytársaság
1,600.000 korona teljesen befizetett alaptőkével.
A társaságot Urmánczy János topliczai és özv.
Miclh E.-né és Milch N. komáromi fatermelők,
a tulajdonukat képezd toplicai és szárhegyi,
közel 8000 hold terjedelmű fenyőerdők kihasználására alapotották és az 2 millió köbmétert
meghaladó, kiváló minőségű fakészletével
egyike a legnagyobb faipari vállalkozásoknak.
A vállalat financzirozásában a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság [mellett a Brassói
Adler Lajos és Fia bank czég részt vett A
vállalat igazgatóságába választattak : elnökül:
Urmánczy János, nagybirtokos, alelnökül:
Matlekovits Sándor dr. v. b t. tanácsos, továbbá Adler Szigfrid bankár, Milch Ármin faiparos, Milch N. faiparos, (vezérigazgató) Neuberger Árpád dr., a Neuberger Tetsvérek fakereekedó czég tagja, Rosentok S., a Rosentok és Deutsch fakereskedó czég tagja, Tischler Mór kereskedő. Urmánczy Jeromos nagybirtokos, Vajda Imre, a Magyar Kereskedelmi
Részvénytársaság vezér-igazgató helyettesse.
A felügyelő-bizottság elnökévé Blum Brúnó a
Magyar kereskedelmi Részvénytársaság igazgatója, tagjaivá Jueger Izidor, az Adler Lajos
és Fia czég intézője, Szatmári Mór országgyűlési képviselő és Várady Zzigmond dr. ügyvéd
választattak.
— A székely blrtokrendeaéa. Az
igazságügy minisztériumban folynak a székelyföldi birtokrendezésre vonatkozó előmunkálatok
és a minisztériumhoz tömegesen érkeznek a
községi elöljáróságok kérvényei, melyekben
a telekkönyvi ^helyesbítés elrendelését kérik
Polónyi Géza igazságügyminisztertől. Az igazságügyi kormány a helyesbítési munkálatok
v égzésével a telekkönyvi hatósággal felruházott
járásbíróságoknál bírósági jegyzőket óhajt megbízni, mindazonáltal a birtokrendezés munkálatai megfelelő számú albirák, telekkönyvezetók
és segédszemélyzet kinevezését teszik Bzügségessé. Az igazságügyi kormány tekintettel arra a
körülményre, hogy a telekkönyvi helyesbítési
eljárás folyamán a tényleges birtoklásnak oly
esetei is merülnek fel, melyekben az idevágó
törvények nem intézkednek szabatosan, a telekkönyvi rentartás reformjának elkészültéig
ideiglenesen, esetleg novelláris uton óhajtja a
birtokrendezés ez eseteit szabályozni. Hogy a
székely birtokrendezés foganatosítható legyen,
az 1886. évi XXIX., tc. 15. és 17-ik szakaszai
kibővítésre szorulnak, mert a tényleges birtokos hiába mutat fel lelkészi és a helyhatósági
bizonyítványt annak igazolására, hogy jogelőde
— leszármazó hiányában — egyedüli oldalági
rokona és kizárólagos örököse volt a telekkönvitulajdonosnak, mert az 1889. évi XXVIII, t -c.
5. szakaszának rendelkezése és örökösnek ilyetén való igazolhatását csak az egyenes leszármazó hiányában lehet oldalági örökös is, ami
nagyban'megneheziti az igazságügyminiszterium
munkáját.
Szerkesztői üzenetek.

Dr. U. J. Helyben. A higgadt és okos
cikkedet alkalomadtán közölni fogjuk. Addig
pedig csak türelem.
Dr. I. J. Kolozsvár. A cikk lapzárta
után érkezett; legközelebb felhasználjuk. Üdvözlet.

alassa-féle ugorkatej,
Diana, Margit-crém,
Brázal-félé s t s b e m e w
suppaa
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Angnaztus 20.

deletével megadott engedély alapján
182-40 k. holdon megbecsült 37448 m'
gömbölyű
lucfenyő haszonfa és 431
m1 gömbölyű bükk haszonfa 187460
korona, azaz Egyszáznyolcvanhétezernégyszázhatvan korona kikiáltási árban

Hirdetmény.

A csíkszeredai m. kir. földmivesiskoia másodéves növendékeinek évzáró
vizsgája folyó év szeptember hó
2-án délelőtt 7 órától kezdve tartátik, a melyre az érdeklődő gazda 1006. évi október hó 6-án délközönséget tisztelettel meghívja
előtt 10 órakor a község házánál
megtartandó zárt írásbeli ajánlattal
az Igazgatóság. egybekötött
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
Pályázat.
Árverezők az árverés megkezdése
A gyergyóalfalvi fogyasztási és ér előtt az árverezést vezető elnök kezétékesitó szövetkezet egy vegyeskeres- hez a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát
kedésben jártas üzletvezetőt keres. bánatpénzképen kötelesek letenni és
Fizetése évi 1200 korona havi utóla- az egy (1) koronás bélyeggel ellátott
gos részletekben, lakás, (ütés, világítás írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott
és a tiszta jövedelem 5°/.-a. Biztosíték összeg tíz (10) százalékának megfelelő
1000 korona. Pályázati batáridő folyó óvadékképes értékpapírral látandók el
évi szeptember hó 16-ike, ugy, hogy és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő
a megválasztottnak állását szeptember az árverési és szerződési feltételeket
hó 26-ára el kell foglalnia, hogy a lel- ismeri és azoknak magát aláveti.
tározáskor az árukat átvehesse.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el,
A s I g a i g a l ó i t i K . valamint az erdó fatömege becsértéken
alól eladatni nem fog.
Az árverési feltételek és a becsSz. 1305-906. kj.
lésre vonutkozó közelebbi adatok a
a körjegyzői irodában a hivatalos órák
Faárverési hirdetmény.
alatt megtekinthetők.
Csikszentmárton, 1906. aug. 24.
A csikszentmártoni közbirtokosság
nevében alólirottak ezennel közhírré
teszik, hogy a birtokosság tulajdonát Durran Gábor s. k., Albert Mihály s. k.,
khiró.
bírt. olnök.
képező II. havasrész „Vaszokpatak"
erdőrészében a m. kir. földmivelésügyi
Élten Mázén B. k.,
miniszter urnák 76049—905. számú ren1-8
körjegyző.

T. c.

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

=

CSIKZSÖGÖDI

motor-üzemre

kávé nagy pörköldét
rendeztüuk be.
Miután utóbbi időben a pörkölt kávé fogyasztása erdélyben is
emelkedett és a tisztelt közönség a pörkölt-kávé fogyasztásával járó
takarékosságot és kellemességét elismerte, ezen uj üzletággal való
foglalkozásra határoztuk cl magunkat. Nagy bevásárlások, a legjelesebb fajták kiválasztásával és a leggondosabb eljárás a pörkölésnél
azon helyzetbe juttatak, kojry mindenkor versenyképesek lehetünk,
miért is nagybecsű pártfogását és próbarendeltnéuyét kérjük. Immár
azon helyzetben vagyunk, napontn frissen pörkölt kávét kifogástalan
minőségben a legkülönfélébb fajtákban és mérsékelt árak mellett
kiszolgálni. Árjegyzékkel és mintával szívesen szolgálunk és kívánatra bérmentve megküldjük.

Dzeme megkezdődött és az igen tisztelt szesivásárló közönség
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Alapíttatott 1843.

Melyek ntán vagyok a n. é. közönség kész szolgája
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• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz. "ftt
Tartalmai egy liler rabéi ai orrán m Br. kémiai Intézel és íegrkisérleti állomás elemtése sserinl:
Kénsavas kii] uimlicjl
OirjKt grammot
Clilor káliumból
Odíl'.l
Clilor nátriumból
tl »114
Ketted szénsavas natriiimhól
•1-1780
Kctleil szénsavus mészből
111017
Ketted szénsavas va-sélecsból
111)401]
Timföldből
U IKhiC ,.
Kovasavból
OU7UO
Jódból
nyomokat.
Szilárd alkotó részek öss/ege
4Ulv:> gramm
•20-20
Szabud szénsav
tartalma
1-78H4
r
Fajsúlya l.>« C-nál
M HU
Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen azénsavas égvényes és fAldes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó batásn a légzd, emésztS és bngyelválasztó atak és szervek, mindennemQ bnratos báulalmai ellen.
Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármitéle eredet A
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellfidési gyengeségeknél.
Gazdag szénaivtartalma egyrészt a azilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet álul való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes flditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóroa csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Ssent László forrás" vize kezelőségénél:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
a p. Kászoaajfalu; vasad álloméi: CsIMusnád és Kézdivásárhely.
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Könyvkőtéaaetem a hol a kir. koţjegyaoi
hivatal van hátul as udvarban, Apafi-utca

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

mimü
a hol jó, tartós éa tiszta munkák készülnek jutányos árak és pontos kiszolgálás mellett. Bármely nagy és kis városi könyvkötészetekkel versenyképes.
Elvállalok e szakmábavágó minden hozzátartozó munkákat u. ni. hivatali
százalékí engedménynyel, Iskolai, nyomdai, k ö n y v t á r a k és magánosok munkáit, különösen felhívom a tek.- körjegyző urak figyelmét a
hivatali kezelési k ö n y v e k bekötésére, a miért is árkedvezményben
részesülnek. Klvcm kevés haszon, nagy forgalom. Jó és tartós munkáért
miudig szavatolok.
Kérem a nagyérdemű tisztelt közönség szíves pártfogását, az eddigiekért köszönettel vagyok
alázatos szolgájuk

Szemerjay Ferenc,
könyvkötő-mester

Kevés haszon, nagy forgalom.

Van szerencséin a ni. tisztolt közönség Wesrs
tígyrlmét l'elhivni, miszerint- könyv-. papii-,
iró-. rajz- és liangszerkerexkedéseinben mindig raktáron tartok különfél»! újdonságokat, valamint a legliinievest'lil» lud- és külföldi irók míiwit, szak- és folyóiratokat, füzeteket,
költeményeket. regény okot- és monológokat. ami raktáron nincs is,
hat nnp alatt
kiudnsi arlian. Pf™
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rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszközlöm.

HESSHAIMER J. L. ésáru-kereskedés
A. ramr *ByarM,t-

„A fehér oroszlánhoz- Brassóban.
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Van szerencsénk ezennel tudatni, hogy n brassói piacon, egyik
üzleti helyiségünkben a legújabb módszer szerint

Kiváló tisztelettel

35. uám.
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Könyvnyomdái üzletemben 1g

társadalmi, kereakedelmi éa ipari oiélokra aaükaégea nyom- —
tatványokat, valamint nagyobb terjedelmű müveket, folyóiratokat, lapokat, árjegyaéket Btb. a legdiaaeaebb kl. ,
-3s vitelben nemcaak ialéaea éa
KÖNYVARUKERESKEOESEMBEN -S? hibátlan módon, hanem a
helTblel — Baját relVételD — tál-, képes- M *>betö legjutinyoBab' árban
ké
s müfésáes cló
ttkláronion folyton kész"
' l|
tek
liteli lapokat
1 tlien tarluk közigazgael.
2—35 fllS l'Nyömtatvány- ]
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tási, községi,egyárban éri
kap /ti***»*»*****».*"!!*****» házi, iskolai, kör,
katók
'községi j'gyzöi.
si mennyi 1*
dgvvédi és magán
sieteg. i *
nyomtatványokat
*
Figyelem
a legjobb papírra
üt
*
nyomatva iveu.. Eljegyzési, Esküvői líáli itt
*
ként és bekölve.
Hirdetések
közlésére
legI ÉRTESÍTÉSEK AZONNÁ ** alkalmasabb a vidéki Öszkész postakönyv.
*
szc9 lupok között legelterjedtebb
ligyszintéii I). Ilivel *üt
üt
nagy kelendőségiiek örvendő saját X
CSÍKI
LAPOK
kiailású s jogú
„0 ItAX (í V Ali" és X
X
czimii inmkniiyviMiiet X
IÍTAT IAN OK #
politikai, tánadalml bell lap.
*
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Szvoboda József X
Csíkszereda
Előfizetési árat:
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X Egész évre
8 K.
X Fél évre
4 K.
X
X
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* Negyedévre
X Egyes szám ára 20 üllér.
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Nyomatott Szvoboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, lauij.

