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ellenes kormányzat minden átkával,
ránk jött szeptember lö-ike, az ország
gyűlés erőszakos szétkergetése, a vár
Valóságos kényszer-zubbony van a
megyék nagy részének letörése és így
magyar ^ nemzeten. De hogy est ránk
gyengeségünk valóságos dokumentálása.
kényazeritették, abban a politikai megKi hiszi el ily körülmények között,
gondolatlanságnak és jóhiszeműségnek
óriási nagy része van. Hiszen legköze- hogy a vezérlóbízottság, mely ugyszólva
lebb is gyöngeségünknek, erélytelen- egészen a kormányon ül s kurucokból
ségünknek, lojálitásunknak olyan nyil- legalább egyelőre udvarias labancokká
vános bizonyságait adtuk, a melyeket puhult, két év múlva u j harcot procsak éppen mi nem akarunk észre venni vokáljon, hogy a nemzetet ujabb ku
darc elé állítja.
hazafías felbuzdulásunkban.

Készülő kudarc?

Sokat veszítettünk a régi, kitartó
küzdelemre képes erőnkből. Nem vagyunk kurucok, sót egyáltalán nincsenek már kurucaink. Mert ha százszor
is azt mondjuk és hangsúlyozzuk, hogy
a mostani állapot csak fegyverszünet,
mely a függetlenségi párt programm
elveiért folytatott küzdelmet csak felfüggesztette és előkészíti, az íyból kezdődő harc idején bizonyára isinét csak
engedékenyek leszünk.
A függetlenségi párt által provokált harchoz az egész nemzet hozzáállt;
a közvélemény, ha nem is nagyobb
áldozattal járó formában nyilvánította
helyeslését, mely által a harc nemzetivé
lett, egységességében külső] látszatra
olyan imponáló volt, hogy a bécsi körök hajlandók voltak a vezényleti nyelv
helyett másféle rekompenzációkat nyújtani.
És ekkor követték fii a koalíció
vezérlő-bizottságában, noha jóhiszeműleg, de mégis azt a hibát, hogy a politikus számító józansága helyett a kötekedő kedv kapott lábra s a bizonytalanért koczkáztatták a bizonyosat.
Erre, sajnos, felsőbb helyen nem
voltak hajlandók, mi követeléseinknek
már nagyobb nyomatékot adni nem tudtunk, feltámadt ellenünk egy alkotmány-

Hiszen a 67-iki törvények létrejöttét is hasonló harcok előzték meg,
de akkor volt a nemzetnek Deák Ference, a ki bár szintén engedni volt
kénytelen a nemzeti követelményekből,
de elérte, mi elérhető volt.
Különben, hogy kételyeink a harc
sikere fölött mindinkább nagyobbodjanak, arról is gondoskodnak a legutóbbi
hirekA parlament szünete ugyanis nem
sokára véget ér, a kormányra óriási
feladat
vár,
meg
kelt
kezdenie
a monarchia két állama kőzött való
gazdasági kérdések tárgyalását.

sülhet, az 1917-ig
megkötött
kereskedelmi szerződések miatt. Azonkívül a király is nagyhatalmi tekintetek
miatt az osztrák álláspont felé hajlik,
ugy hogy az önálló vámterület kérdése
ismét hosszú ideig utópia marad.
Ez természetesen ujabb kudarcát
jelentené a koalíció politikájának, a
mely azt dokumentálná, hogy még a
gazdasági önállóság^ immár törvényben
biztosított jogi állapotának sem tud az
osztrák túlkapásokkal szemben érvényt
szerezni
Ennek nem szabad megtörténnie !
A függetlenségi tábornak meg kell
és bizonyára meg is fog mozdulni. Erélyes magatartást kell tanúsítania az
osztrák támadásokkal szemben, ha a
magyar nemzeti érdeket végre diadalra
kívánjuk juttatni.
A képviselőház nyíló kapuja egy
erős elszánt harcra kész tábornak a perspektíváit kell, hogy nyújtsa. Itt az ideje,
hogy az a hatalmas kormánypárt kilépjen
az erélyes cselekvés terére, mert eddig
csak a milliókat tudta megszavazni. A kilátások ugyan nem kedvezők, de bízzunk
benne, hogy beléje helyezet osztatlan
bizalmának megfelelve diadalra juttatja
azt, a mire vállalkozott és a mire a
uemzettól megbízatást kapott, mert erélyes kitartással minden akadályokon keresztül győzedelmeskedve mégis csak
kiépíthetjük, ki kell építenünk mindnyájunk rég sóvárgó ó h a j á t : a független magyar nemzeti államot.

Ismeretlen ezégek hirdetési dija eláre flzetendő.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak.

vonz-erőt gyakorolt s ez nem volt 6gyéb, mint
Becze Antal alispánunk nyugdíjazási Ugye. —
Mindjárt a tárgysorozat kezdetén, mihelyt
Fejér Sándor főjegyző az állandó választmány
határozati javaslatát felolvasta a felmentésre
vonatkozólag — melyet a közgyűlés el is fogadott — Becze Antal emelkedett fel szólásra.
Beszédében mindvégig az őt ért májusi
közgyűlési sérelmekkel foglalkozott. Előre
bocsátotta, hogy akkor védekezni nem állott
módjában s búcsúbeszédének most legnagyobb része a címeres ökör ismeretes
témája körül forgott és támadta Török
Ferencz országgyűlési képviselőt, olykor-olykor a közgyűlés méltóságát ÍB sértő kifejezéseket használva, melyekért az elnöktől
rendre utasításban is részesült.
A beszéd végeztével Török Ferenc emel
kedett szólásra, rövidke beszédben azt emelte
ki, hogy a közgyűlés türelmét nem akarja kiaknázni, 0 — úgymond a lemenő napot máskép óhajtotta volna látni, s kijelentette, hogy
bár hírlapi .cikket az alispán ellen sohasem
irt, ezután irni fog, s abban fogja majd a
vád-beszéd egyes epizódjait teljesen megvilágítva megcáfolni. Kzek után a községi és más
közérdekű ügyek tárgyaltattak le, melyek közül említést érdemel az, hogy a gyergyószentmiklósi gimnáziumnak a közgyűlés 1G0 ezer
koronát szavazott meg. Pál Gábor gimnáziumi igazgató abbeli indítványa, hogy a tisztviselők megyei segélye vétessék el közművelődési célokra uem talált talajra; a közgyűlés határozatilag kimondotta, hogy mindaddig mig a fizetések teljesen rendezve lesznek, a tisztviselők továbbra is annak élvezetében maradnak.

A kormány tudvalevőleg kötelező
ígéretet tett ugyan a szerződési formához, de Ausztria — bizonyára van rá
oka — görcsösen ragaszkodik a mai
boldog állapothoz és Kossuth Ferenc a
képviselőház tanácskozásainak utolsó
napján ki is jelentette, hogy az autonom vámtarifa tárgyalását nem tartja
fontosnak s hogy az okokról később
fog a háznak referálni.
E mellett Ausztria épen nem liujlandó velünk szerződést kötni, ezt
eléggé láttuk a Beck osztrák miniszterelnök viselkedéséből, a magyar álláspont azonban, melyet az 1899. évi 30.
t.-c. jogilag is biztosit — nem érvénye-

Ciikvármegye törvényhatósága mult hó
30-án tartotta szabályrendeletileg megállapított közgyűlését, melyen Kállay Uhui főispán elnökölt.
A gyűlés a tagok csekély érdeklődése
mellett folyt le. Egyetlen egy tárgy volt mi

Az augusztus SO-iki törvényhatósági közgyűlés két nevezetes intézmény megszavazásával szerzett elévülhetetlev érdemeket magának.
Megszavazott egy kultúrintézményt, agyergyószentmiklósi főgimnáziumot, illetve arra 160.000
koronát s egy humánus intézményt, a csikmegyei árvaházat. Ezzel Csikmegye is elfoglalta helyét ama megyék között, amelyek minden erejükkel igyekeznek erős várbástyákat
tereinteni a hazának, a magyarságnak.

fakó-vörös arczával. üres léhaságával s botrányos modortalanságával sehogysem tudott megbarátkozni.
Kevéssel ezen szomorú eset után megiTUt
tnUL
vettem a csellefenesi 3000 holdast, a mely
tudvalevőleg ott nyúlt el a Kruplanicz báróné
Irta: H a r a n g Sándor.
5000 holdja mellett, s akkoriban uzzal vádolElmondom nektek, miért szeretem én
tattam, hogy ezt csupán azért vettem meg,
annyira a nyílt ferblit, s miért játszom őszülő
hogy a szomszédságból folyó előnyök segítséfejjel s reszkető kézzel most is? Hinnétek-e,
gével végre elnyerjem a báróné kezét.
hogy ennek az ostoba játéknak köszönhetek
De hogy mennyire tévedhettek következmindent, az életemet, a boldogságomat a a
legédesebb RBSzonyt, a kl most otthon a dél- tetéseitekben, bizonyítja, hogy bár a négy év
utáni tbeámat főzi s szerető gyöngédséggel előtti szerelem élénkén élt bennem szomszédnőm iránt, még azt a köteles látogatást sem
vár haza.
Mikor még a hajam nem volt ősz a a teszem meg nála, a melylyel a szomszéd szomkezem nem reszketett, ezelőtt 40 évvel, meg- szédja irányában tartozik s ha ez mégis bekértem az egész Dunántul által dédelgetett következett, az csupán a véletlennek tulajdoIzay Margit kezét. Édes atyja azonban, a ki nitható.
Egy forró nyári délutánon tudniillik, ugy
fóuri mivoltának keveretlenaégére többet tartott, mint más ember a polgári becsületére, alkonyattájban, a mikor a tücskök csirpeló munem adta beleegyezését leányának egy oly zsikájától visszhangzott minden, én a park
férfivel való házasságába, a ki csupán egyszertt végiben elterlllő rbododendronoktól övezett
paraszt embereket nevezhetek szülőimnek, ha- lugasban kertiszékemen kényelmesen hátranem' hozzákényszeritette valami Kruplanicz dőlve épen olvasásban voltam elmerülve, a
nevű báróhoz, a ki Csehországból úgy szár- mikor a szomszédos erdei útról halk segélykiáltás vonta magára figyelmemet
mazhatott ide egy őrizetlen pillanatban.
Felugorva arrafelé tartottam, a honnan
A báró nr azonban alig három öv múlva
egy parforce-vadászat alkalmával oly szeren- a hang jött s ime a kerítésről a bárónét pilcsétlenül bukott le lováról, hogy nyakát szegte lantám meg, amint lovagló ruhában eszméletH ezzel egy cseh báróhoz méltó illemtudással lenül feküdt az erdei uton. Távolabb tőle nyeözvegységhez juttatta fiatal nejét, a ki urának rítve szaladt almás-Bzürke lova B én rögtön

tisztában voltam, hogy a báróné lovaglás közben lováról leesett.
Egy perez s én odaát voltam uz erdei
uton, hogy segélyt nyújtsak a bárónénak, gyorsan vizet hoztam a nem messze folyó kis patakból s miután fűzőjének alsó '2—3 kapcsát
kiuyiiáin, homlokát vizes ruhával dörzsöltem.
S ime a báróné megmozdult s lassan kinyitotta szemeit.
Mondanom se kell, hogy csodálkozva a
értelmetlenül nézett rám.
— Hol vagyok s hogy kerül Ön ide?
— kérdé a báróné, — a mikor magához tért.
— Méltóságos asszonyom most a saját
erdejében tíz uton ül s én a méltóságos asszonyom Begélykiáltására másztam át ezen a kerítésen. Ha nem csalódom, a lova vetette le
s most még csak azt szabadjon megkérdeznem,
nem esette valami baja?
— Igen, igen. most már tudom, hogyan
történt, B a mint észrevette, hogy bluza alul
nyitva van, fülig pirult s kezét védőleg helyezvén a nyílásra, zavarában elhallgatott.
Én azután Bok bocsánatkérés között, ha
esetleg nem jól cselekedtem volna, a hol jöttem, a kerítésen ismét visszamásztam.
Másnap levelet kaptam a bárónétól, a
melyben elnézést kér udvariatlanságáért s köszönetet mond szívességemért Egyszersmind
értesít, hogy semmi baja nem történt s kér,
hogy látogassam meg.

Mi türés-tagadás, felejteni nem tudó szivemnek jól esett a hívás. De] küzdenem kellett a büszkeségemmel, a melyen a visszautasítás rést ütött. A büszkeségem azt súgta,
hogy szedjem össze az eszemet meg a Bátorfámat B menjek a világ másik végére, ahova
a szép özvegy csalóka szavai nem hallatszanak el, de ez a bolond szerelmes szivem azt
moniita : .menj I" s. én mentem.
Ettől kezdve mindennaposak voltunk egymásnál vagy én mentem a bárónéhoz, vagy
ő jött hozzám.
A gyakori együttlét a kettősben folytatott megbitt beszélgetések, az egymás iránt
minduntalan tanúsított kedvességek csakhamar
benső viszonyt eredményeztek köztünk. A
legapróbb titkainkat is elbeszélgettük, de szerelemről nem volt szó soha, részint a báróné
határozott kívánságára, részint az én még
mindig lázongó büszkeségem miatt S jóllehet
szerelmem napról-napra nőtt, — gondolom —
mégis sikerült mindent jól elrejteni s ki tudja
nem állanánk-e most szemben egy félig eljátszott idyllel, ha nem lép közbe ismét a véletlen, vagy talán a szerelmesek jóttevő angyala.
Ugy esett, hogy egy alkalommal a hirtelen kerekedett rósz idő miatt a tervezett
kirándulás elmaradt s mi ketten a báróné
pazar kényelemmel beiendezett társalkodójaben buzódtunk meg.
A vihar monoton mormolása, a szélnek
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Törvényhatósági közgyűlés.

A csikmegyei árvaház meglesz.
Irta: Balé* Béla.

Sieptember.

C S Í K I

L A P O K

.

gazdálkodás terén legjobban el vagyunk maÁllami intézményeink elsőrendű teijesz- sem nyomta a lelküket, a kiknek szegények- de Szereda nemsokára olyan zajos leaz (Sepsi radva B a hol az okszerű gazdálkodás terjeszszentgyörgyön
is
kiépítették
az
árvaházat
a
nek
más
bünük
nem
volt,
csak
az
az
egy.
tói és megerősítő! a magyarságnak, nagy
tésére a legnagyobb szükségünk van. A vizsga
mezőre), hogy ott egy ilyen csendes — munerkölcsi és anyagi erejüknél fogra vezérsze- hogy — azülfcttek.
végeztével Becze Antal rövid, de tartalmas
Ezeket akarta és ezeket fogjuk össze- kában élő intézet nem lehet. De meg Szereda szavakban fejezte ki háláját és elismerését a
repet visznek a magyar nemzeti állam konszolidációjában. De vájjon igy lesz-e mindig? gyűjteni B nemzetünknek megmenteni, ezt a jó nem is tud adni egy talpalattnyi földet seni. nagyméltóságú miniszter urnák, úgyszintén
Nem keservesen tapasztaltuk-e csak a legkö- emberanyagot, ezt a jó kulturalanyt, a székely lós kapott is elég mindent a vármegyétől. Franki Bódog igazgató urnák, valamint az egész
Gyergyószentmiklós pedig a megye szélén van
zelebbi múltban is, hogy elegendő egy-két gyermeksereget.
tanári testületnek, sikert kívánva a további
hónap, vagy egy-két hét is arra, miszerint egy
A törvényhatóság 5 tagból álló bizottsá- s most kapott 1GO.OOO koronát főgimnáziumra. munkálkodásukhoz.
S amint említettem is, nem urakat nevel
egész nagy ország a legrettenetesebb alterna- got kUldött ki az előkészítő munkára.
tíva, a lét, vagy nemlét kérdése elé állittasA bizottságnak igen könnyű a feladata. az árvaház, tehát nem igényel közeli gimnásék? L'gy-e csak néhány hónapig tartott az Sepsiszentgyörgyön égy fiatul, virágzó fiuárva- ziumot, hanem olyan iparos és kereskedő, meg
A tejszövetkezetekról.
abszolutizmus és már könyvet irt egy oláh ház van, a mely mintául szolgálhat azért is, földművelő leiepet, a milyen Szépviz. Hiszen
Irta : KováoB J ó n e f oki. gazda.
— állítólag a trónörökös protectoratusu alatt mert speciális székely viizonyok szerint van csak iparosa és kereskedője 120 van Szép(Folytatás.)
szervezve
és
berendezve
s
azért
is,
mert
az
víznek.
— Nagy Ausztriáról s a térképét is megrajDe bármint legyen is, azt hiszem, jó
Ezeknek az előállítását nemcsak az igé
zolták, a melyen az alföldi magyarság voit ország árvaházai k Űzött is az elsők között áll.
Magyarország, a felvidék Tótország, a szerbek
Azt is főképpen azért alapították, hogy néven veszi a bizottság, ha a sajtó tárgyalja nyesebb emberi BzUkségletek, hanem a fejlődé
vajdaságot kaptak, a székelyek Székelyor- azok a szegény székely gyermekek, a kiknek ezeket a dolgokat, hisz ez az előkészítő mű- gazdasági viszonyok is szükségessé teszik, s
szágot
apját vagy anyját Oláhország bünmocsnra el- helye minden érdemes alkotásnak. Szóljanak ha most nem teszik meg, mefogják tenni ké
hozzá ehhez is minél többen, a kik lelkesed- sőbb, midőn a helyzet rákényszeríti, de jobb
Ez a lidércnyomás elmúlt hazánkról. De nyelte, ne vesszenek szülőik után.
csak egyidóre. Kossuthék elodázták nemzeti
Ez n fajmentő takarékosság, ez a — nek megyénk haladásáért, a kultúráért és most, mint kéBŐbb, ezáltal adjuk meg a lökést
kívánságainkat, hogy az alkotmány biztosíté- hogy ugy mondjam: niorzsatakarékos-iág — humanizmusért s főleg fajunk megerősödéséért. állattenyésztésük fejlődésének és helyes iráA csikmegyei árvaház meglesz. Szavunk nyának ; a környéken termelt tejnek pedig
kokkal erósitessék meg s a nemzet elkészüljön teremtette meg az árvaházat Sepsiszentgyöra nagy leszámolásra, a döntő ütközetre Ausz- gyön 8 magában az intézet fenntartá'ában, nem volt pusztába kiáltó szó. S ha meglesz, megadjuk a módot az értékesítésre s ez által
legyen jó helyen és legyen célszerű. Ezért is a kis gazdát egy állaudó keresetforráshoz
triával, az udvarral.
a nevelési szellemben is ez az alapelv.
juttatjuk.
A vármegye ugyanis 2'/0 os pótadóból szükséges a sajtóvita.
Egy uj abszolút kormány kezében mik
Állattenyésztésünkben csak most egy
lehetnek az állami intézmények ? Kések a alapította meg s s néhány évrnulvnmár saját magát kezdte nz intézet fentani. Igaz, hogy A csíkszeredai földmivesiskola pár év alatt a Fajtát illetőleg változás állott
nemzet torkán.
be, mennyiben Bokán a pirostarka, illetve anHát a községi, hitfelekezeti, megyei in- tétettek s mai napig is tétetnek különféle nagy
záróvizsgája.
nak különféle keresztezéseinek tenyésztésére
alapítványok' koszorú megváltások, üdvözlet
tézmények ? Páncélok a nemzet testén.
A csíkszeredai füldmiveaiskola rövid, de tértek át. Azt mindnyájan tudjuk, hogy a pirosMég abban a kétségbeejtő helyzetben is. megváltások, de az n kertészkedés, az n gyüha az európai politika Magyarország feldara- mölcstermelés és gazdálkodás, a mit az ár- eredményteljes két évi működése után folyó tarka, mint majdnem mindenik nyugati marba,
bolását kisértené meg, ami magyar kulturánk vák folytatnnk, olyan jövedelmet hoz, hogy hó 2-án tartotta első záróvizsgáját, hogy nem annyira erős, mint inkább tejtermelő állat,
feltámadásunk záloga lenne. Pedig ez a felda- nemcsak fenntartják magukat, de az intézet szárnyra bocsássa a bő tapasztalatokkal és s ebben az esetben mindnyájan a tejtermelés
sokoldalú gazdasági tudással felfegyverkezett nevelésére törekszenek, tejpiacunk terén be áll
rabolási ábránd — nem is kell hozzá túlságos ingatlanokat is szerez.
Itt Csíkban sem lehet más természetű tanítványait, akik hivatva vannak a saját kö- a rohamos fejlődéB, a minek első sorban nemnagy pesszimizmus — a mult év tapasztalatai
után ítélve nem tartozik a lehetetlenségek közé. az intézet szervezete. Kell legkevesebb 5 hold rükben a székelyföldi mezőgazdálkodást ratio- csak a helybeli, hanem a szomszédos közsr^.-k
Hadseregünk nincs. Ha ahadseregmegöli Magyar- birtok. (Szentgyörgyön 7 hold volt kezdetben.) nalisabbá tenni s azt terjeszteni. Amely alka- kis gazdái adják meg az árát, nagy lesz a
ország államiságábakulturn kell, hogy feltárna?* Azon veteményes és zöldséges kertet kell be- lommal az iskola derék igazgatója két évi kínálat, a kereslet pedig marad a régi, n mi
sza. A kultura tchátcsak addig lehet az állam kezé- rendezni. Urakat nem nevelnek Háromszéken. fáradhatatlan munkálkodásának kézzel fogható a tejárat hanyatlását hozza maga után, s ezzel
ben, a mig nemzeti kormányunk van. Uondos- Csak az igen kiváló gyermekeket adják közép és szemlélhető eredményét mutatta be, mely szemben a kisgazdák nem tudnak versenyezni
kodniok kell a hitfelekezeteknek, a községek- és felső iskolákba. A legtöbb iparon, kertész munkálkodásával a volt gazdasági felső nép- s ez után beáll a hanyatlás az erdélyi magyar
nek, városoknak, megyéknek, bogy magyarsá- és gazdasági cseléd Ie9z. I)e milyenek ! A iskola gazdaságát egy igazi modern és min- szarzasmarha tenyésztés terén, a mely károgunk templomai és várai egymásután épillje- sepsiszentgyörgyi tiuárvaháznál s a kézdivásúr- denféle tekintetben rationális gazdasággá ala- sabb lesz ránk nézve. Ezen hanyatlást a piroshelyi leányárvaháznál állandóan előjegyzésbe kította át, bemutatta az állattenyésztésnek tarkának tenyésztése terén elért eredmények
nek és erősödjenek.
Ezek a gondolatok szállhatták meg Pál vétetik magukat u gazdák, gazdasszonyok, összes ágait, továbbá pedig azt, hogy a csíki soha nem fogják pótolni, — jelenleg nem, ha
Qábor főgimnáziumi igazgató ur erős magyar iparos mesterek éB uraságok, hogy no most gazdának mit éa hogyan lehet a mi viszo- csak nem térünk át teljesen a belterjes gazdálkodásra, az pedig silány gazdálkodási viszoés igaz Bzékely lelkét is, a midőn az árvaház én következem, hogy cselédet kapjak, most nyaink között megfelelő haszonnal termelni.
nyaink közt egyhamar nem érhető el, évtizedek
felállítására vonatkozo indítványát a törvény- én. hogy inast kapjak, most én, hogy kertészA növendékek vizsgája d. u. 3 órakor
kellenek ahoz. Sokan nem számituak a pirosflut
kapjak.
Jól
vannak
nevelve.
A
legszigohatóságban megtette.
vette kezdetét, melyen a főidmivelésügyi mitarka marhának legveszedelmesebb hátrányával
Azokra a székely véreinkre gondolt, a rúbb rendre, tisztaságra, engedelmességre, nisztérium részéről Szeles .János hódmező- a tuberkulózissal, mely nagy mértékben pusurt
kiket a halál megfosztott attól, hogy szerető takarékosságra, szorgalomra, lelkiismeretes- vásárhelyi földmivesiskolai igazgató, mint köztük.
vizsgabiztos, a gazdasági egyesülettől pedig
szülők gondjai faragjanak jóravaló embert be- ségre nevelik őket.
Ha pl. Csíkszeredát tekintjük egyedüli
Szépvizen a vármegyének egy szép kő- líecze Antal bizottsági elnök, Szacsvay Imre,
lőlük, vagy a kiket Oláhország bűne fosztott
meg a szerető, gondos, szülők áldozatkész háza és nagy telke, kertje van. A pénzügyőr- Keresztes Antal és Kovács József bizottsági fogyasztási piacnak, itt a környéken más hely
ség van benne elhelyezve. Azonban — amint tagok vettek részt. Ugy a helyi, mint a közel nincs a tejértékesitésére, tejtermelésünk nevelgondoskodásától.
Ezek az árvák s ezek az utcán mara- halljuk — a gyergyói vasút elkészültekor ezt fekvő községek kisgazdái is tekintélyes szám- kedik, de mint fentebb is emlitém a fogyasztás
marad. A tejtermelés célszerű fokozásával
dottak, ezek a szegény, züllésnek és veszen- a szakaszt Madéfalvára viszik s a vármegye mal voltak képviselve.
döségnek kitett és indult gyermekek állhattak tulajdonát képező liiiz üres marad teljesen.
Meglepő volt az eredmény, melyet a nö- együtt jár az állatok nagyobb gondozása, taaz ő lelki szemei előtt s megcsendültek bizo- Ezen telek mellett a községnek is van egy vendékek a legnagyobb precizitással a mező- karmányozása, szóval annak mindenféle téren
nyára nagy szivében Oróf Széchenyi lst.án nagy telke — épen a nagy templom mellett gazdálkodás minden ágából tanúsítottak, mind való javítása, de a tej értékesítésének hiánya
szavai, hogy .még az apagyilkosnak is meg- — 8 a községi képviselőtestület hajlandó meg- elméletileg, mind pedig gyakorlatilag. De fáj- esetén vissza kell térnünk inkább az igaállakeltene kegyelmezni, hogy a hóhér bárdja ne ajánlani 5 hold területet az árvaház céljaira, dalommal kellett tapasztalni, hogy várme- tok nevelésére, azoknak javításán), már peha a vármegye az ó telkét és házát itt fel- gyénkből niiudcz ideig még kevés volt a nö- dig az erötermés téren a magyar erdélyi nemfogyassza fajunkat."
Megsajnálta ezeket a szegény veszendőbe akarná használni az árvaházhoz.
vendék, holott a legnemesebb intenciók ve- csak az öaszea nyugati fajtákat hanem még
menő gyermekeket, a kiknek sem apagyilkosElismerjük, hogy Szered» vagy líyergyó- zették a nagyméltóságú miniszter urat, a mi- a többi magyarországi állatot is fölülmúlja :
Hág, de még egy bogár eltiprásának a bUne szentmiklós is igényt tarthatnak az árvaházra, dőn ide állította fel ezen szakiskolát, ahol a ott ieszünk a hol voltunk, a mi azért nem
a fák ágain keresztül süvítő zúgása, a folyton után indított komoly és szenvedélyes hajszája
tartó menydörgés és a Bzobára borait esteli lett.
homály valami delejes bübájt varázsoltak oda,
Hogy hamarosan visszanyerje azt, amit
a mely mindent hatalmába kerített
elveszített, a báróné mind nagyobb tételeket
Valósággal küzdöttem magammal, hogy rakott, azonban hiába volt minden erólkedése,
érzelmeimet fel ne fedjem. Az az átkozott lolyton és változatlanul veszített. Készpénz
idő beleverte magát a lelkembe g arra kész- készlete'már kifogyott s hitelben kezdett játtetett, hogy a báróné lábai elé boruljak s min- szani. Már tartozott százezer koronámmal.
dent megvalljak, a mit belül érzek. De a Kisebb birtokai, juhászata, malma megértek
bárónén is valami különös izgatottság látszott vagy kétszázötvenezer koronát.
Homlokát az ablakhoz szorította B nézte a
— Vagy elveszítem ezt is, vagy visszaad
künn dnló vihart, majd többször hátat fordí- mindent, amit eddig elnyert, — szólt a báróné
tott az ablaknak, s szembe nézett velem mintha — tartja?
mondani akart volna valamit s mielőtt én
— Tartom, feleltem én s ismét nyertem.
szólhattam volna, hirtelen elugrott az ablakA báróné lecsapta a kártyát s felugrott
tól és igy szólt:
az asztaltól. Az arca tűzben égett B hangja
Valami megmagyarázhatatlan hatással reszketett az izgatottságtól:
van rám ez az idő, ha megengedi, befüggö— Nem tudok tovább játszani, minden
nyöztetek s azután mig ez a csúnya idő tart, kártyára tehetőt elnyert tőlem : a terebesi jujátszunk egy kis nyílt ferblit
hászatom, malmom B három rendbeli kisebb
Kapva kaptam az ajánlaton, mert már birtokom a magáé I
épen azon a ponton voltam, hogy a lábai elé
— Oh ez még nem minden, — szóltam
borulok. Tehát asztalhoz ültünk B kártyáztunk. én, akit nagyon bosszantott, hogy akaratom
Eleinte csak kicsik voltak a tétek. Mi- ellenére ily sokat nyertem a bárónétól s minntán azonban a báróné 1B azért kártyázott, denképen alkalmat akartam adni, hogy pénzét
hogy figyelmét a gondolatairól elterelje a igy visszanyelje, — itt van az ősi birtok, ez még
a játék nem rejtett magában elég izgalmat, az öné, ezt még kártyára teheti.
a tétek rohamosan nagyra nőttek, ugy hogy
Kiegyenesedett, mint egy kígyó büszkén:
s játék alig egy féliim múlva meghozta ugyan
— Ez a főid őseim öröksége, ettől meg
a bárónénak a nehezen várt izgalmakat, de nem válok soha!
negyveneier koronát el la vitt tőle. S akkor
— De hiszen ha nyerne, nem kellene
a játékból a vesztesnek az elvesztett pénz tőle megválnia.

— Nem, ezt nem! Hauem ha módot
akar nyújtani, hogy a pénzemet visszanyerjem,
kártyára l eszem a kezemet a ha nyer, magáé
a kezem s vele az ősi birtok is, ha veszít,
visszaad mindent Tartja?
— Tartom a bár ismét veszítene.
A báróné kezébe vette a kártyát B osztott
Künn elült a vihar s most csak a kártyák ideges dörzsölése volt hallható.
— Mije van? kérdé báróné izgatottságtól elfutó hangon, amikor a saját kártyáit ujjai
között gyorsan összeolvasta.
— Huszonhét, — feleltem én s kíváncsi
türelmetlenséggel néztem a bárónéra, aki egyszerre halálsápadt lett B kezének egy idegeB
mozdulatával kártyáit villámgyorsan a többi
közé keverte.
— Nyert! Ismét nyert s most már mindenem a magáé!
Az első pillanatban mondhatlan boldog
voltam a annyi hévvel csókoltam meg a báróné
kezét, amely egy hetedik gimnázistának is
becsületére válnék.
De mikor egyedül voltam B gondolkozhattam a történteken, ismét felülkerekedett
bennem a büszkeség s én a következő levelet
küldtem a bárónéhoz:

az az édes sejtés, vajha hitvesi csókommal
illethetném a legkedvesebb nő ajkát
amikor hosszú öt évnek álma iine valuru
vált, most hogy egészen a magaménak nevezhetném, szerelmes szivem minden büszkeségével visszaadom kártyán nyert kezének
előbbi szabadságát, mert nem kérek az
olyan üdvöaaégből, amelyet csak a kártya
szeszélyeinek köszönhetek. Szivei pardont
kérek B vagyok
hódoló híve.
A válasz csakhamar megjött rá :

Kedves Páskoly!
Szégyellem bevallani, hogy tegnap este
az utolsó partiban nem játszottam a tisztesség által előirt szabályok szerint, de a
maga megnyugtatására B az én boldogságom
érdekében nem késem beismerni, hogy a
szó legközönségesebb értelmében csaltam.
Csaltam akkor, amikor maga huszonhét zöldet mutatott B én a helyett, hogy kimutattam
volua a harminc pirosat,azt mondtam ,nyert!"
Kérem ne ítéljen el ezért s ne feledje,
hogy ha én akkor kimondom a harminc
pirosat, én nyerek B magának vissza kellett
volna adnia a pénzemet, a terebeBÍ juhúszatomat, malmomat, mindőnt s akkor én
most nem volnék a maga szerető
Kedves báróné!
Margitja.
Bevallhatom, hogy öt év óta nincs
Ami ezután történt, az már nem több,
percem, amelyben ne gondoltam volna Önre mint a mesék boldogsága B — lássátok —
szerelmes vágyódással B ne élt volt bennem ezért szeretem én annyira a nyílt ferblit
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kedvezőtlen helyzet ngyan, de figyelmen 'livUl
bag j uk egyik legnagyobb jövedelmi forrásunkat: a tejértékesitését.
Tejszövetkezeteknek a nagyobb megyei
központokban való felállítását azt hiszem senki
sem tartja célszertttlennek, s leginkább azok.
akik legnagyobb törekvésüknek tekintik állataik számának gyarapítását, úgyszintén az apa,
mint anya állatoknak nevelését.
Arra mindnyájan jól emlékeznek azt hiszem, hogy ezelőtt pár évtizeddel volt Szeredában egy tejszövetkezet részvénytársasági
alapon, mely kizárólag sajtra dolgozott n^gy
befektetések mellett, szakférfiak vezetése alatt
működött, de élete rihid volt — és pedig
Bzerintem azért — mivel termékeit nem volt
képes értékesíteni, nem volt tere, piaca, a
hol áruit eladhatta volna ; a helybeli s ugy
a környékbeli fogyasztás nem volt arányban
az előállított mennyiséggel, tulprodukció állott
be; a ebből kifolyólag kiadásait nem volt képes fedezni, — a vége csak a feloszlás volt,
a megszűnés.* Sokan most is azt hozzák fel
okul ebből kifolyólag, hogy mi azt megpróbáltuk, de hiába való fáradság a tejszövetkezetek alakítása. De a mi akkor nem sikerült,
az most síkerUlhet, s előbb-utóbb is sikerülnie
kell. Akkor hiányoztak a kedvező kunjunkturák ; ugy a vasutak, amelyek megadják a módot az értékesítésre, összekötnek jóforgalmu
piacokkal s ha a termelt árak jó minőségűek
és kifogástalanok s legkeresettebbek lesznek
s már bavasí jellegüknél fogva is fölülmúlják
nemcsak a hazait, hanem még a külföldi termékeket is.

dezni, legalább is van olyan vitális érdek,
mint példán) a köztisztviselőkét
Csíkszeredának van elemi iskolája s
polgári leányiskolája, e kettőben eddig 180
tanuló iratkozott be. A csiksomlyói főgimnáziumban B tanítóképzőben eddig lG7-en iratkoztak be. Ugy a csíkszeredai, mint a somlyói iskolákról a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak mindenütt amit a mult év végén
produkált kitűnő eredmény indokoltabbá tesz.
Kéljük iskoláink vezetőit tartsák meg nemes
buzgalmukat a folyő iskolai évre is a kívánjuk,
hégy fáradságuk hozza meg a kívánt eredményt.

— Vizsgálat Caikvármegye magánjavai igazgató-tanáosa ellen. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter Csikvármegye erdei kezelésének, értékesítésének s az
erdők jelenlegi állapotának megvizsgálására
dr. B a l a s s a István miniszteri titkárt éB
T r s z t y á n s z k y László minisztériumi erdőtanácsost küldötte ki, kik a napokban városunkba érkeznek és u vizsgálatot megkezdik.
— Halálozások. Miklós Pál birtokos f.
hó 3-án élete 72-ik évében hosszas szenvedés
után Csikcsekefalván elhunyt Temetése folyó
hó ö-én d. e. 9 órakor volt Csikszentmártonbnn.
Nyugodjék békével. — Graef András nyug.
központi bélyegraktári tiszt életének 73-ik
évében Csikszépvizen elhunyt. Hűlt teteme f.
hó 4-én d. u. 3 órakor log a csikszépvizi örm.
sírkertben örmény szertartás szerint örök nyugalomra helyeztetni. Béke poraira!
— Szüreti mulatság ZsögödfUrdőn.

Az elmúlt vasárnap szüreti mulatságot hirdetett
a zsögödi fűrdőgondnokság B tiz kosár
legelőinket csak ugy

Nagy terfedelmü
használhatjuk ki, ha szarvasmarha tenyésztésünkben helyes irányt követünk s első sorban
a tejtermelésre fektetjük a fő súlyt, hogy gazdálkodásunknak egyik legfőbb ágát a szarvasmarha tenyésztést jövedelmezőbbé tegyük.
Az egyes ember gyenge ahhoz, külön-külön
nem képes akkora erőt kifejteni, melylyel célját képes volna megvalósítani, de ha szövetkezünk, ugy célt érhetünk, kis erőknek, kis
tőkéknek összegyűjtése nagy dolgokra képes.
Nem feledve a nagy elvet: egy mindnyájáért
s mindnyájan egygyért; — mely a szövetkezetek alapelvét képezi. Főcél a termelést jövedelmezőbbé tenni; melyre az egyes anyagi
viszonyainknál fugva nem képes; de képes
lesz az összesség u maga egészében, ha szövetkezik, Irányelvünk legyen az, hogy nemcsak a muukát, hanem a jövedelmet is szaporítsuk.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Kinevezés. Kállay Uhui vármegyénk
főispánja tusnádi Élthes Gyulát közigazgatási
gyakornokká nevezte ki.

— Tanító éa tanítónő választás
Csiksomlyón. A tekintélyes Szent Péter
egyházmegye iskolaszéke f. hó 2-án tartotta
meg a tanító és tanítónő választást Murányi
Kálmán fóesperes elnöklete mellett, mely igen
nagy érdeklődés mellett folyt le. A tanítói
állásra, mely 1400 korona javadalommal és
megfelelő lakáspénzzel van összekötve, beadtak összesen 106 pályizati kérést. A tanítónői
állásra, mely az előbbihez hasonló módon van
dotálva, beérkezett 94 kérés. Első helyre megválasztatott a tanítók közül: Péter Sándor,
a II. helyre Józsa Sándor ditrói igazgati-tanító,
III. helyre Földes Zoltán. A nők közül: I-ső
helyre Márton Emilia (Péteré), a II belyre
Garami Jolán, a 111. helyre Kőszegi Mariska.
Minileniknek kitllnó oklevele van. A döntést a
püspök ur őnagyméltóságától várják.
— Kapunyitás. Mire e sorok napvilágot látnak, Csíkszeredán megnyílnak az iskolák kapui s a tantermek két hónapi nyári
álom után ismét hangosak lesznek a kis tudományszomjas emberkék jókedvű lármájától
Hosszú tiz hónapi tanulás fáradalmait a két
hónapi Bzünet bőségesen felejtette s most újra
lázas türelmetlenséggel néznek a tanulás elé.
Ebben a türelmetlenségben benn van az emberek
tudásvágya, a folytonos előretörés. S tanítóink
épen azértvégeznek nemes és emberséges, amellett fáradságos munkát, mert elemi oktatással ók
teszik lehetővé az előrehaladást Szálló igévé
lett, hogy a német-francia háborút nem a hadsereg, hanem a német tanítók nyerték meg. ö
mégis azt kell látnunk, hogy munkájukat nem
respektálják eléggé s érdemeiket nem jutalmazzák kellőleg. Pedig jutalmazásukat ren-

Bzöllót is kisorsolni igért. A közönség meg is

jelent szép Bzámban a Bzűreti mulatságon s
volt jó kedv, volt táncz egészen éjfélig, volt
minden, de-hogyis mondjuk-szöllő nem volt.
Mikor láttuk, hogy a szol lót nem fogják kisor-
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dultak. Humánus egy rendőr volt mondhatni.
A legnagyobb tudatlanság mellett is egy kis
energia lehetne rendőreinkben— A közlési kötelezettség. A biztosító társaságok a biztosítási BzerződéB megkötése előtt tudvalevőleg kérd' iveket töltetnek
ki a felekkel. Igen sokszor megesik aztán,
hogy a fél vagy gondatlanságból vagy tudatlanságból nem minden kérdésre adja meg a
pontos választ, amit aztán a biztosító társaságok sok esetben arra husználnak fel, hogy a
kár bekövetkezésekor a kifizetést megtagadják.
Ennek a visszás helyzetnek a megszüntetése
céljából a m. kir. Curia egy koukrét esetből
folyólag a következő elvi jelentőségű határozatot hozta: „A biztosító részéről a szerződő
fél elébe terjesztett kérdőívben foglalt kérdőpontok nem tekintendők feltétlenül fontos közleményekre vonatkozóknak még abban az esetben sem, ha a biztosító azokat a maga részérói fontosnak tartja is, mert a törvény szerint
a közlési kötelezettség nem azoknak a körülményeknek igazsághü bemondására és el nem
hallgatására van előírva, melyek a biztositóuak
elhatározására vannak befolyással, hanem
csakis azoknak, melyek a biztosítás elvállalására bírnak fontossággal. A súlypont nem a
szubjektív, hanem az objektív értelemben fontos körülmény elhallgatásában vagy valótlan
bemondásában rejlik. Ha tehát a biztosított a
kérdőívben foglalt oly kérdésekre, melyek a
biztosítás elvállalására lényeges befolyással
nincsenek, valótlan feleletet ad, a közlési kökötelezettséget biztositásjógi szempontból meg
nem sérti és igy rá nézve a közlési kötelezettség megsértésével járó következmények be
nem állanak".
— A Barta Sándor úr hivatalnokom
.ellen" felhozott mende-mondák, személyes
puhatolásom ulán valótlanságnak bizonyultak.
Milkó Béla s. k.

solni, lyncheléssel fenyegetőztünk, amire azután azt a választ kaptuk, hogy a szölló az ó
Nyilatkozat.
hibájukon kivül nem érkezett meg s hogy mindent helyre üssenek a szüreti mulatságot f.
A .Csikvármegye" 69-ikí számában meghó 8-án kisasszony napkor (szombaton) meg- jelent közleményre csupán a közönség, de nem
ismétlik, vnsárnap pedig a csíkszeredai, csik- a névtelen cikkíró iránt való tiszteletből, saját
somlyói és csikBzentkirályi ifjúságnak ugyan- reputációmat nem féltvén, az alábbiakat válacsak szüreti mulatság folytatása lesz, mikor szolom. A nevezett 70 koronát átadtam a polis több értékes tárgy kerül kioBztásra, de gármesternek, jobban mondva átvettem ebből
most már csakugyan szöllővel. A választ tudo- 20 K.-át mert személyesen kapacitáltam a
másul vettük s olvasóink figyelmét felhívjuk felűltizetéxre, emlékeztetve julius 12-iki mona zsögödfürdói szüreti mulatságra.
dására: .ha a városi szépészet v. templom— Köszönet nyilvánítás. — A esik
szentmártoni ifjúság által 190G. augusztus hó
2G-án rendezett és igen fényesen sikerült zártkörű táuc-estély anyagi sikerét felülfizetésükkel támogatták : Duducz Károly, Klthes Mózes
Király István, Cseh Sándor, Lukács Dénes
2—2 K, Lakner Géza, dr Scbweitzer Miksa
1 K 50 f. Nászke József, Krasznai József,
özv. Benke Sándorné 1 K. Köncse Antal, Balázs Gyula, dr Muzsnai József, Márton Imre,
Szőke Mihály, Miklós Sándor, Gózsy I'éter,
Nagy Antal, Erőss Józjef, Uotár Adolf, X. N.
50 f, miért fogadják a rendezőség hálás köszönetét.
— Elszámolás. A gyimesbükk-rakotytyási Emke el.-népisk. javára folyó évi május
bó 6-án rendezett májális alkalmával bevétel
volt 153 kor. 45 üli. Ebből kiadás 101 kor.
45 fül. tiszta jövedelem az iskola javára 52
kor. Ehez felül fizettek : Becker Henrik 10 kor.
Veniciáner Mór. 10 kor. Kinváld N. 5 kor
Dobál Gorgely 6 kor Baner Lipót 20 kor. Dr.
Vasszermánn Simón 2 kor. Jakabovics ltegina
kisasszony 1 kor. Kozma József 2 kor. Keick
N. 1 kor. János Dávid 5 kor. Biró Ignácz 5
kor. Tauzinger N. 5 \or. Botár József 2 kor.
Lauterbách Árthur 3 kor. Moldován József 18
kor. 72 fill. Zelcer Lázár Sándór 3 kor. a
melyért a rendező bizottság hálás köszönetet
mond.
— Állatkínzás. Valamelyik este két
szomszéd köszségbell atyafi, mint viselkedésükből konstatálható volt meg duplázták egy kis
élet viz mellet a komaságot Közös akarattal
el akarták hozni a fél erdőt s az nem sikerülvén egész a marhaságig bepálinkáztak és szegény két igavonó lovon áltak boszut. A pénzügyőri laktanyától a város végéig borzasztó
kínokat szenvedtek szegény párák. Minden
hajtásnyira stácziot tartottak egyik koma húzta a gyeplővel a szájukat a másik meg egy
fütykössel deklinálta agyba főbe a sajnálkozó
közönkésg szeme láttára. Végre valahonann
szende Bzunyadozásából elővetődött a rend
ifjuncz őre és mit csinált: Bemmit segéd személyzetért ballagott mig az állat kínzók elin-
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alapjára rendezendő estélyen én is adok 20
koronát.'
Igazán analfabéta a „Góbé.- Ne ejtsen
senkit tévedésbe az ismert álnév, nem a székelység bajnoka 6, a nyomtatott meghívó
„részben" kifejezést felerészben-nek olvassa,
vagy nem tud közte különbséget tenni V?
Vagy más megbivó került kezei közé,
vagy nincs is semmi ott a kezei között. A
gyergyószentmiklósi Kossuth-szoborra 150 k.-át
a sétatér-alapra 138 k.-t és utólag a kimondott célra adott 20 k.-át és 50 k. adományt.
AZ estély ügyeinek hallgatása, a mennyiben közérdek volt, elintéztetett, a jövóre nézve
megjegyzem, hogy semmi hírlapi polémiába
bele nem megyek. Ha valaki kérdezui akar
tőlem valamit, lakásom Mikó-utca 246., ha
tisztességes ember, kap választ, ha névtelen
hós, vagy revolveres zsurnaliszta — úgyse
érdemes rá. Olcsó népszerűségre szert nem
tehetnek és kis dolgot felfújni azért, mert
sejt valaki valamit nem uri emberhez illó.
Szerkesztő ur szívességét köszönve, vagyok tisztelő hive
Csíkszereda, I90G. szept 4-éu.
Papp Béltt,

gató ur f. évi augusztus 18-án egy 138 koronáról szóló takarékpénztári könyvet és ngyancsak e hó 26-án 70 korona készpénzt vettem,
illetve a városi pénztárnok átadott és ezen
átadást igazolja a városi .Sétatér-alap" napló
1. és 2. tétele alatti bejegyzés.
Én magam nem lévén Csíkszeredában az
egyetemi estély napján, hazajövetelem után
adtam át Pap Bélának 20 koronát azzal, hogy
ezt kizárólag a városban tervezett sétatér
alap javára adományozom. Kinek mi köze
hozzá, hogy én mire adakozom, azt kérdem
már én is, nem tőled Béla barátom, hanem
.Góbé - ártól.
Csíkszereda, 1606. szept 4-én
Szervusz!
Dr. Vjfalusi
Jenő,
polgármester.

Van szerencsém tudomására hozni
Csikvármegye lakósságának, hogy Csíkszeredában saját lakásomon

ügyvédi irodát
nyitottam. A jogkereső közönségnek
készséggel szolgálatára állok.
Csíkszereda, 1906. szept. 4-én.

Becze Antal,
n

1—2

yu£. alispán.

Kantinbérlet.
A csobányosi
résznél egy

két

keretes gözfü-

kantin kiadó,
melyben
munkás

körülbelöl nyolcvan állandó
élelmezik.
Értekezni lehet
G r o s s m a n Ödönnél Csikszentgvörgyön.
i-s

Pályázat.
Lázárfalva (Csikmegye)
községi
iskolaszéke a megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Évi javadalmazása 800 korona fizetés, 42 korona failletmény, 10 korona írószer átalány,
tisztességes lakás, melléképületekkel,
nagy gyümölcsöskert, veteményes kerttel, s az illető idószak után korpótlék
államsegélylyel.
Kötelességei a mindennapi és ismétlő I—VI. os/.tályu vegyes tanulókkal a tanítás, a népkönyvtár kezelése,
róm. kath. hit tanítás és kántori teendők tudása, a segédkántori
teendőket végezhesse és az egyházi és más
énekekben a tanulókat gyakorolja.
Kellően felszerelt kérvények folyó
évi szeptember hó 17-ig a községi
iskolaszék elnökségéhez Kozmás, utóposta Csíkszentmárton intézendók.
Hartlócz Irtván,
Andrán AnUil,
iskolaszék) cluttb,
plébános.

tak.-száki

gondnok.

5168-906. tlkvi.

Árverési hirdetmény és feltételet kivonata.

A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint
tlkvi hatóság Fodor Albertnek iQ. Gergely
Károlyué szül. Köncse Rozália elleni végrehajtásos ügyében végrehajtató kérésére a végrehajtási árverést 600 éB 600 kor. váltótőke
és jár. erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék
a csikszentmártoni kir. járásbíróság területén
lévő a Csiktusnád község határán fekvő a
1. a csiktusnádi 499. sztjkvben A f alatt
foglalt 1306. hrsz. ingatlanra 11 kor., 1995.
hrsz. ingatlanra 22 kor., 2012. hrsz. ingatlanra
10 kor., 2448. hrsz. ingatlanra 16 kor., 2980,
3573. hraz. ingatlanra C kor., 3260,3261. hrsz.
ingatlanra 8 kor, 3309. hrsz. ingatlanra 63
kor., 3695/1. hrsz. ingatlanra 4 kor., 4945.
hrsz ingatlanra 9 kor., 5439. hrsz. ingatlanra
mQcgyctciiii hallgató. 5 kor., 5635. hrsz. ingatlanra 5 kor., 6102,
6103. hrsz. ingatlanra 5 kor., 6155. hrsz. ingatlanra 4 kor., 6161. hrsz. ingatlanra 6 kor.,
Kedves Barátom!
6162. hrsz. ingatlanra 6 kor,, 6172. hrsz. foAzt hittem, hogy midőn 208 koronát át- gatlanra 2 kor., 6230, 6237. hrsz. ingatlanra
adtál nekem, hogy azt, mint az idei csikme- 6 kor , 6395/1. hrsz. ingatlanra 1 kor.. 6405.
gyei egyetemi táncestély jövedelmének egy- hrsz. ingatlanra 4 kor., 7207. hrsz. ingatlanra
részét a létesítendő csíkszeredai sétatér cél- 4 kor., 7313. hrsz. ingatlanra 11 kor., 7811.
hrsz. ingatl. 15 kor., 7868. hrsz. ingatl. 9 kor.,
jaira gyümölcsöztessem, semmi mással nein 7906.
hrsz. ingatlanra 12 kor., 8288—8290.
tartozom, mint vámosunk nevében hálás kö- hrsz. ingatlanra 16 kor., 9228. hrsz. ingatlanra
szönetet moudani neked és azoknak az egye- 11 kor., 9250. hrsz. ingatlanra 7 kor., 9954,
temi ifjúknak, kik emberemlékezet óla tán 9955. hrsz. ingatlanra 339 kor., 10330. hrsz.
először gondoltatok erre a kía erdélyi város- ingatlanra 7 kor., 10369. hrsz. ingatlanra 13
kor., 11085. hrsz. ingatlanra 13 kor., 11087.
kára s annak fejlődésére.
hrsz. ingatlanra 12 kor., 11585. hrsz. ingatlanra
De most tudom, hogy nemcsak ezzel 2 kor., 11668, 11669. hrsz. ingatlanra 2 kor.,
11514. hrsz. ingatlanra 2 kor., 11724. hrsz.
tartozom.
Tartozom nyilvánosságra is hozni azt a ingatlanra 2 kor., 11731. hrsz. ingatlanra 7
kor., 1174, 11741. hrsz. ingatlanra 6 kor.,
bálás köszönetet, mert mojt valami „Góbé-1 11999, 12000. hrsz. ingatlanra 2 kor., 12915,
ur, még szinte becsületességedben is kétel- 12914. hrsz. ingatlanra 11 kor., 13053. hrsz.
kedni mer. Megnyugtatom én is a t .Góbé* 4 kor., 13251—13250. hrsz. ingatlanra 19 kor.,
urat, hogy igen is Pap Béla műegyetemi hall- 14124. hrsz. ingatlanra 11 kor., 14161. hraz.
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Sieptember 5.
ingatlanra 5 bor., 14243. hrsz. ingatlanra 13
kor., 14849. hrsz. ingatlanra 14 kor., 15907/3,
15706/1. hrsz. ingatlanra 8 kor., 15755. hrsz.
ingatlanr 10 kor., 15826. hrsz. ingatlanra 6
kor,, 16046, 16047. hrsz. ingatlanra 3 kor.,
16003/3, 16094/1. hisz. ingatlanra 14 kor.
2. a tusnádi 752. sztjkvben A + 5245—
5249, 5249/a, 5250—5232. hrsz. ingatlanból
Kénese Rozália osztatlan részére 1 kor. 30
fillér.
3. a tusnádi 785. sztjkvben A f 6104—
G126. hrsz. ingatlanból Kénese Kózália osztatlan részére 38 fillér,
4. o tusnádi 788. sztjkvben A f 6204—
G2I7. hrsz. ingatlanból Kénese Kózália osztatlan részére 22 fillér,
5. a tusnádi 834. sztjkvben A + 9589—
9600. hrsz. ingatlanból osztatlan részére 1 kor.
87 fillér,
6. a tusnádi 905. sztjkvben A -l- 11098,
11107. hrsz. ingatlanból Kénese Kózália osztatlan részére 1 kor. 90 fillér.
7. a tusnádi 914. sztjkvben A + 11463,
11468. hrsz. ingatlanból Kénese Kózália osztatlan részére 11 kor. 25 fillér,
8. a tusnádi 917. sztjkvben A ţ 11533.
11539. hisz. ingatlanból Kénese Rozália osztatlan részére 64 Ali,
9. a tusnádi 923. sztjkvben A ţ 12006,
12007. hrsz. ingatlanból Kénese Rozália osztatlan részére 1 kor. 75 fillér,
10. a tusnádi 965. sztjkvben A f 12478,
12490. hrsz. ingatlanból Kénese Kózália osztatlan részére 67 till.,
11. a tusnádi 1198. sztjkvben A + ir><>03,
15606, 15606/a, 15607-15016, 15618-15628,
15628/a, 15629—15034. hrsz. ingatlanból Kénese
Kózália osztatlan részére 1 kor. 37 fill,
12 a tusnádi 1199. sztjkvben Af 15635,
15644. hisz. ingatlanból a Kénese Kózália
osztatlan részére 79 fillér,

13. a tusnádi 1270. sztjkvben A + 16215,
16222. hrsz. ingatlanból Kénese Rózália osztatlan részére 1 kor. 11 flll.,
14 a tusnádi 1314. sztjkvben A f 16525,
10526. hrsz. ingatlanból u Kénese Rózália
osztatlan részére 1 kor. 54 fill.,
15. a tusnádi 1329. sztjkvben A + 10700,
16720. hrsz. ingatlanból Kénese Kózália osztatlan részére 1 kor. 34 fillér,
16. a tusnádi 1349 sztjkvben Af 16874
16881. hrsz. ingatlanból a Kénese Rózália osz
tatlan részére 92 fill.,
17. A tusnádi 1097. sztjkvben A + 1736617373. hrsz. ingatlanból a Kénese Kózália
osztatlan illetőségére 1 K 03 f.
18. a tusnádi 1169 rsz. tjkvben A f
17539—17549. hrsz. ingatlanból a Kénese
Rózália osztatlan részére 7 K 76 f.
19. a tusnádi 1172. számú tjkvben A f
17550—17558. hrsz, ingatlanból a Kénese Rozália osztatlan részére 4 K 72 f.
20. a tusuádi 1252. számú tjkvben A +
17559 -17577. Iirtz. ingatlanból Kénese Ró
zália osztatlan részére 2 K 01 fillérben ezennel megállapított kikiáltási áron elrendeli
azzal, hogy az árverés
az Imecs Ferencné sz Kovács Klára és üzv. Kénese Ferenc életfogytiglani haszonélvezeti jogát nem
érinti.
1. Az árverésre határnapul 1906 é v i
n o v e m b e r 22. napjának délelőtt 9 órá
j á t Csiktiisnád községházához tiizi ki.
2. Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes ingatlan kikiáltási árának 10"/o-át
mint bánatpénzben vagy ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Csikszentmárton, 1900 évi augusztus
hó 22.
Oözsl P é t e r ,
kir. alliiró.

T. c.
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KónyvkotesBetem a hol a kir. kosjegyioi
hivatal van hátul aa udvarban, Apafi-utca

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

egyik

motor-üzemre

kávé nagy pörköldét
rendeztüuk be.
Miután utóbbi időben a pörkölt kávé fogyasztása erdólyben is
emelkedett és a tiaztelt közönség a pörkölt-kávé fogyasztásával járó
takarékosságot és kellemességét elismerte, ezen uj Üzletággal való
foglalkozásra határoztuk el magunkat. Nagy bevásárlások, a legjelesebb fajták kiválasztásával és a leggondosabb eljárás a pörkölésnél
azon helyzetbe juttatak, kogy mindenkor versenyképesek lehetünk,
miért is nagybecsll pártfogását és próbarendelményét kérjük. Immár
azon helyzetben vagyunk, naponta frissen pörkölt kávét kifogástalan
minőségben a legkülönfélébb fajtákban és mérsékelt árak mellett
kiszolgálni. Árjegyzékkel és miutával szívesen szolgálunk és kívánatra bérmentve megküldjük.

fiiam- és gyarmatáru-kereskedés

HESSHÁM
I ER J. L. ÓS A.

Alapíttatott 1843.

„A fehér orosslánhoz- Brassóban

a hol jó, tartós és tiszta munkák készülnek jutányos árnk és pontos kiszolgálás mellett. Bármely nagy és kis városi könyvkötészetekkel versenyképes.
Klvállalok e szakmábavágó minden hozzátartozó munkákat u. m. hivatali
százaléki cngeüménynycl, iskolai, nyomdai, k ö n y v t á r a k és magáno
sok munkáit, különösen fellíivom 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 n nagyérdemű tisztelt közönség szíves pártfogását, az eddigiekért köszönettel vagyok
alázatos szolgájuk

Szemerjay Ferenc,
r>-25
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Tártaim egy littr Hitei ai oruigos m kir. kémiai Intézet és Tegrhiérleti állomás elemzése szerint:
Kénsavas káliumból
IMI2KI ^rniiimol
t-hlor káliumból
OOiül

I

Jódból

Szilárd alkotó részek összege
Szabad szénsav
tartalma
Fajsúlya lTi1 C-nál

«0114
2* 1760

I liftl?
ll-OWIi
UIMiU

Van szeroncsóni n ni. tisztelt knzünsóg lieosca
tígyidinét írlhivni. mi.szmnt könvv-, papír-,
irú-, rujz- i's han^szeiki»r(;sketlést'inlH*n mindig raktáron tartok kiilöntflc újdonságokat. valamint n lo^hirniíveS.-I.l, IM I- ki'illoldi írók müveit, s/.akfolyóiratokat, fűzeteket,
ki>lti'm»'iiy<?k< t. i'i'jfónyokt't- «'s monológokat, nmi raktáron nincs is,

Értesítés!

liat nap alatt
szállítok kiadási álltán.

f o r r á s "

Egvényes,földes, vasas, szénsavas gyógyvíz.

Chlor nátriumból
Kcttcd szénsavas uathi,nil,ól
Kcttcd szénsavas tnészbűl
KctU'd szénsavas vasélccsból
Timföldből
Kovusavból

könyvkötö-mester
Kevés haszon, nagy forgalom.

K Aszoar J AKA B F A LVI
„
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A, mviu

a Könyvnyomdai üzletemben
a társadalmi, kereskedelmi éa Ipari eiélokra Baükaégea nyommüveket, folyóE tatványokat, valamint nagyobb terjedelmű
iratokat, lapokat, árjegyaó. . .
KÖNYVARUKERESKEDESEMBEN
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Mérték adó orvosi véleméoyek szerint a „Ssent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és fftldes «ókban való gazdagságán*! fogva kiváló jó batásn a légző, emésztfl és bogyelválaazté atak és szervek, miodennemfi hamton OAntalmni ellen.
Tas és jódtartalom miatt kiviló előnnyel használható bármiféle eredria
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fcllődési gyengeségeknél.
Gazdag színsav tarta Ima egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt bató anyagainak a szervezel által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyam&lcslével a „Ssent Láailó forrás" vize
kellemes dditó ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Ssent László forrás" vise keaelöségénél:
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Van szerencsénk ezennel tudatni, liogy a brassói piacon,
üzleti helyiségünkben a legujnhl) módszer szerint

Kiváló tisztelettel

36. uám.
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s7.es lupok közütt legelterjedtebb

i;gyHzinti.ii li. Ilivel
«égnek iirv.'iidíi saját.
„OHAXíiVAI,- is
ezimü ilimkünyvemct
A n. i'1. kiizöuség |,

CSÍKI LAPOK
politikai, társadalmi heti lap.
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Elöflaetéai irat:
Kgész évre
8 K.
Fél évre
4 K.
Negyedévre .
2 K.
Egyes szám ára 20 fillér.

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
a p. Kiueoajfahi; vaaatl állomás
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Nyomatott Szvnboda JAzsef kSnyvoyomdijiban, Csíkszeredában, 1906.
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