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Szomorú valóság.

Kéziratok nem adatnak vissza.

hogy az oláhok vulóhan büszkék lehetnek rá. Ha az ember figyelemmel kiséri, az egyik román fővezető nemrég
tett nyilatkozatára kell gondolnia, aki
igy szólt:
— Az oláh kérdést ne nyers erővel igyekezzünk megoldani, hunem minél több pénzintézet felállításával a magyarlakta vidékeken. Ha a földbirtok
a kezünkben lesz, a kérdés meg van
oldva.

Elöflaetéai í r :

K Ö Z L Ö Kpész
N YévreE4 frt.
. (Külföldre)

elvégé dijazza, de cz még nem akadály,
hogy ők maguk is a szegény paraszt kölcsönét néha 100 frtig megdézsmálják.
De még ilyen eljárás mellett is,
hogy az utolsó két évben mennyire előre
haladt a románok Ugye a Székelyföldön
bizonyítja ez a tény : Vannak egyes nagyobb községek, melyek NO— MM) ezer
forinttal szerepelnek az Albina adósainak a listáján; kisebb községek szintén
.10—40 ezer frtot vettek föl a legutóbbi
években onnan. Kbbeu természetesen
részes ur, szegény ember, sót némely
helyen maga a község is. A mi pedig
a kamatlábat illeti, arra panasz nem lehet,
mert a «százalék kamat a némely helyütt
általános 8 százalékos kamattal szemben
még aránylag előnyős.
Két év alatt Háromszékinegye majdnem összes községeiben a földbirtok felerésze az Albina karmaiba került. De
a többi is következik, pár év múlva az
a kevés székely nép innen ki kell hogy
vándoroljon, mert az oláh pénzintézet a
földecskéjet lefoglalja, mert rosz években a kamatokat fizetni nem lehet.
Hogy ez he fog következni, az több
mint bizonyos, lut az intéző körük ideje korán végét nem vetik az oláh aknamunkának. A székely nép maga is tudja
hogy ez igy van s hogy ezen segíteni
kell, még pedig azonnal, mert ezen az
uton még csuk egy pár év, s u szó
kely nép i-eszve van. Hiszen úgyis
egész légiója van az okoknak, amelyek
a székely nép romlását siettetik : a ta
gositás, keresethiány, semmi ipar, gyá-

G frt. Félévre
2 frt. Nepycdévre t frt.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak

rak hiánya, ismételten rossz termés stb.
stb. Nem csoda hát, ha ilyen körülmények között a nép nem tudja elkerülni
az eladósodást, melynek hogy mi lesz
a következménye, félnünk kell tőle. A
szegény székely, ha bajba van, mit bánja
nz, ha nemzetiségi szempontból bármi
történik is, elsó sorban a maga boldogulására kell gondolnia.
Aki 10—15 év előtt a Székelyföldet ismerte, valóban nem ismer reá. A
hol akkor virágzó községek állottak,
ott most csak romokat találni, mert az
épületek korhadtak, de a székely nép,
lut még ugy betábláztatja is adóssággal
a földjét, ugy sem tud a mostani körülmények között építkezni.
Ez a szomorú valóság! S ennek a
bajnak megszüntetésére, kell hogy sorompóba álljon a magyar s különösen a székely társadalom. Segíteni kell
a bajon akárhogy is, bárminő eszközökkel ; mert ha nem, ma holnap az Albina
s társai fogják liczitáltatni a székely
földbirtokokat s hogy mi lesz ennek a
következménye, azt kitalálni, nem kell
nagy politikai tehetség.
— K a m a t mentes kölcsön a taploczai t ü z k á r o s u l t a k n a k . A megye közönsége
fölterjesztésére a tnploczai tüzkárosultaknak
a kormány részéről 10,000 frt kamatmentes
állami kölcsön helyeztetvén kilátásba, miután
a képviselőtestület a kölcsön visszafizetésének
biztosítására megfelelő határozatát meghozta
s azt a törvényhatóság is jóváhagyta, a belügyminiszter a csikszeiedai adóhivatalnál folyóvá
tette, köteles lévén azt a község mint erkölcsi
testület hároin egymás után következő év alatt
egyenlő részletekben visszafizetni.

nyeztette és ápolta, amig... amíg nem voltak
De mi lesz később ? Meddig tűri az együtttanúbizonyságai, hogy hűtlen lett hozzá. Férje létet. Oly elhagyottan örömtelenül, szeretet
pedig nevetett féltékenységén.
nélkül töltse el napjait ? Nem annak nem szaÍró vagyok védekezett, szükségem van biid igy maradni. Ő is élvezni akarja az életet
inspiráeziórti. A többi viszonyt csak tanulmá- Éppen ugy a mint férje. Ne állna jogában a
nyozom fürkészem lelki világukat, gondolat nőnek élni V Bánja is, ha a világ bármit gonkörüket, — de szeretni ? szeretni csak téged sze- dol. Vannak-e gyermekei, hogy anyai kötelesretlek édes, szerelmes kis feleségecském és ségeket kelljen teljesíteni ? És ba egy fiatal
szép, elhanyagolt asszony férje mellett, denem
magához vonzotta és megcsókolta.
vele együtt él, nem volna-e szabad érzelmeiA menyecskének nem volt annyi ereje, nek szabad folyást engedni és a saját ntján
hogy visszalökte vólna, hallgatagon tűrte szín- járni.
lelt gyengédségét és eznlatt megfigyelte ótet,
Talán türelmesen és megadással viselje
ugy mint annak előtte, gonoskodássnl, de lesorsát V Oh nem! mi sem köti hozzá. Megöreselkedve, féltékenyen. Nemsokára azonban ez
gedjék és elcsunyuljon, lássa miként virulnak
is közönbössé vált előtte. A nimbus, mely férel bájai, a nélkül hogy élt, hogy szeretett
jét körözte, semmibe olvadt össze előtte és
volna V
annyi sem maradt belőle, hogy a múltba való
Vad kéjjel kapaszkodott e gondolatokba.
vissza emlékezésben talált volna örömet.
A felnyíló ajtó zárja félbeszakította meFelismerte, milyen kicsinyes a férje, rényletét. Megfordult. Férje volt, kedvtelenül
mennyire hiányzott benne minden léleknenies- felemelkedett.
ség Tetszelgése — minden, minden undorral
.Adjon Isteul Aludtál" kérdé férje érdet'.ltötte el szivét. S mindinkább kerülte, ami kes liaugon és futó csókkal érintve ajkait
ugy látszik férjének éppen ínyére volt. Uyön.Nem, olvastam".
géd volt ugyan valahányszor beszélt vele, de
.Újságot" V
a nő hallgatag maradt körében, ki tudja milyen
A menyecske bólintott Férje lehajolt és
rossz asszonyt csókolt meg előtte! De ó nem
illette többé szemrehányásokkal, nem árulta el felemelte az újságot.
egy szóval se, hogy mennyit szenved, nem
.Tetszett a tárcza? Én írtam*. A meakarta elárulni, hogy fáj neki a félje magavi- nyecske ránézett apró szürkéskék szemeivel
selete. Mert hiszen csak önhittségét emelte olyan élesen dühösen, hogy a félj földhöz szevolna, ha tudná — hogyha mindjárt a saját fele- gezte szemeit, semmit mondó ürttgy alatt kiAzzal akarta ezt pótolni, hogy szerette sége is — szívfájdalmakat érez miatta. Óh, ó jól sompordált a szobából Alig tette be maga után
az ajtót, mohón kapta fel az újságot és olvasni
bensóen, szivének minden idegecskéjével, elké- ismerte a f é r j é t . . .

Hála az égnek! Már azt hitte, hogy felkeresi és szerelmeskedésével kínozza. Oh, ha
tudná, mennyire undorodik gyengédségétói,
mennyire utálja őt! Szerencse, hogy nincs tőle
A meg nem értett asszony.
gyermeke, talán azt is gyűlölnie kellene
Most bizonyára ott ül ismét íróasztala
Unottan lapozgatott az újságban, mi sem
látszott ót érdekelni. Politika iránt jóformán előtt és olvassa bakfisok és érzelgős asszonyok
semmit sem érdeklődött a fiatal menyecske, a leveleit, a melyekben tőle, a „hírneves, isteni
helyi híreket unalmasaknak találta, kedvetlenül költőtől" névaláírást, fényképet vagy hajfíirtöt
lapozta át a törvényszéki rovatnak egy rabló- koldulnak. És ő—ö finoman és önbizottan mogyilkosságról izetlenttl kibővített tudósítását, a solyog — lepingálja az aláírását, el ktildi a
színházról kevés volt az újságban és a tárcza féuyképeket vagy levágja három-négy szál haját,
czime gúnyos mosolyt csalt ajkára. Boszan- hogy mint hajfürtöt elküldje. Oh kitűnően tud olkodva ejtette a padlóra az újságot, kinyújtóz- vasónóinek kedvében járni... Utálatos — gondolá magában — hogy regényeiben annyi örökodott a kereveten és nag>ot ásított.
Itt feküdt most és a nagy semmibe me- met lehessen találni! Ez nz édeskés stílus, ezek
resztette szemeit és száz közömbös dologra a holdkóros szerelmi históriák, ezek a szivömgondolt. Véletlenül a padlóra tekintett és egy- lengések, ez a köny csiklandozás, amely üres
egy mondatot olvasott a vezérczikkból és a tár- és hazug — és ezt mohón nyelik le az asszoczából, a hová éppen eltévedt a szeme. És nyok! Es titkos haragra gyuládt, hogy ó maga
megint gúnyosan mosolygott, amint elolvasta is egyszer oly ostoba libácska volt és rajongott
féije müveiért és beleszeretett, hogy
a tárcza czimét: .A meg nem értett asszony". mostani
hangosan felkaczagott, a mikor viszonozta sze.Bolondság" mormogá. .A meg nem ér- relmét és nőül vette. Milyen boldognak érezte
tett asszony*. leteti tudja mi áll ismét a tár- magát, hogy neje lehetett ennek az asszonyokcsában. Elcsépelt szerelmi históriák, vizenyős tól istenitett költőnek I Szinte ugy találta, hogy
órzelgések — bír és félig boszankodva, félig nem méltó, hogy neje lehessen. Férje szép
nevetve átfordított a másik oldalra.
volt, mint egy isten, energikus, merész arcz
A folyosón meghustákacsengetyUt Felemel- vonásokkal, nagy sötét szemeivel és elragadte fejét és halgatódaott Mikor meghallotta férje tató bajuszával, — hozzávéve ehhez férjének
hangját, nyugodtan vissza dölt a pamlagra hírnevét, tudását — érezte, hogy milyen jelenéa behunyta szemét Hallotta, a mint férje téktelen és kicsiny melette

megkérdezte a szobaleányt, hol van a neje és
arra a válaszra, hogy a nagysága budoárjában
van, dolgosé szobijába távozott
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A fővárosi sajtó egy tekintélyes organuma liivja fel az intéző körök figyelmét a román nemzetiségi ágitátorok legújabb akcziójára s mutat rá arra az aknamunkára, mely leginkább a Székely
földet fenyegeti s melyről mi jó lélekkel még azt sem mondhatjuk el, hogy
nem igaz, sőt azt sem, hogy nagyítás
volna. Nálunk Csikmegyében talán még
nem oly nagy a baj, mint a tisztelt lapHa ezt a kijelentést tekintetbe vesztársunk látja, de folytonosan halad előre
szük
és az Albina rohamosan fejlődő
s ha útját nem vágjuk, itt is ijesztő mérbetáblázási
kölcsöneivel összehasonlítveket kezd majd ölteni. A ki a néppel
juk,
nem
lehet
tagadni, hogy az emiitett
érintkezik, az napról napra hallja, hogy
a megszorult szegény székely az Albi- nyilatkozatnak nagyon hamui- igaza lenától s más román pénzintézettől remél het. Érdekes, hogy az említett pénzín
kölesönt kapni s hogy ez milyen vesze- tézet mily módon csinálja kölcsönüzledelmes a székely nép magyarságára, nem- teit. Jobbmódu székely gazdaembernek
zeti integritására, az fényesen kitűnik 500 foriutig terjedő kölcsönt 2 kezes
az alábbi megszivelendő sorokból, me- mellett ad, szegényebb sorsú embereklyet ama fővárosi lap nyomán közlünk. nél ez az összeg hasonló módon 200 forintra száll le. Már 200, illetve 500 foAz aradi Albiua pénzintézet brassói
rinton felüli kölcsön kizárólag földbirfiókja a Székelyföldet pénzkölcsönökkel
tok betáblázására nyerhető.
teljesen elárasztja. Akik ezt a műveleA szegény székely elkullog az oláh
tet közelebbről ismerjük, valóban fájdalmasan sajnáljuk, hogy az intéző kö- pópáboz és előadja, hogy mi járatban
rök még mindig nem vetnek ügyet erre, van. Egy kevés pénz kellene neki. Erre
s igy a dolog a megkezdett uton ter- a pópa egyet-kettőt huuyorit a szemémészetesen azóta kétszeres buzgósággal vel és kijelenti, hogy a kölcsön meglesz, de amint tudja, sokat kell táradni
halad tovább.
Néhány szó jellemezheti az oláh és ő maga is szegény ember. Terméaknamunkát. Az Albina brassói fiókja szetes, hogy ez elég világosan van
a magyar vidékeken lakó román papo- mondva, s ha mégis ukad olyan ember
kat alkalmazza UgynökökQl s ezek az aki ezt meg nein érti, annak éppen tízurak az agitáczionális czélok elérésére szer kell, hogy a főtisztelendő ur ajtuoly dicséretes buzgalmat fejtenek ki, ján bekopogjon. Az intézet a papokat
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Mándoki András 15 frt, szentkirályi Balázs
— A Romániába való kivándorlás mert hiszen nem vagyunk nemzetiségi vidéken, tosíttassák; a faérték ellenben egész összeg- Lázár 20 frt, Gál Sándor 30 frt, várdotfelvi
korlátozása Bzttkségessé vált a szomszéd de magyar földön, magyar emberek között, ben a károsult tulajdonost illesse.
Ekkor az ötös bizottságnak a segélypén- Domokos Sándor 15 frt, szentdomokosi Kurkó
államban uralkodó munkahiány és válságos hanem teljesít mégis olyat, mely óriási kihagazdasági helyzet folytán. A belügyminiszter tással fog lenni a jövendő korra, a jövendő zek és ösztöndijak kiosztása tárgyában szer- Ignácz 30 frt, csatószegi Rusz János 30 frt,
körrendeletben hívta fel a törvényhatóságokat, nemzedékre s melyért a legnagyobb elismerés kesztett s az állandó választmány által is el- szentsimoni Veres Gyárfás 15 frt, gyószenthogy a Romániába útlevelet kérő munkásokat illeti meg a fógymnasium vezérlő elemeit s fogadott javaslata vétetet tárgyalás alá, mi a miklósi Berecz Sándor 15 frt, csicsói Szebeni
figyelmeztessék erre a körülményre. Nagy gon- tudományosan képzett kiváló tanári karát, kikLukács 20 frt, gyószentmiklósi László Dezső
dot ad a román gazdasági válság az erdély- nek vezetése alatt ez iskola oly magas ni- gyűlés legérdekesebb tárgyát képezte.
részi vármegyéknek is, hova tömegesen ván- veaura emeltei kedet.t, hogy ma joggal mondA javaslat szerint a nevelési alapból ez 20 frt, Márton Venczel 30 frt, szentmártoni
dorolnak most vissza Romániából a székely hatjuk, hogy Erdély összes középiskolái között évben felosztható G000 frtra és lóbeszerzési Bodó Dénes 15 frt. A kisebb összegeket az
munkások. £ vármegyék vezetői akczíót szán- ha nem is az első, de mindenesetre a második alapból kiadható 800 frtra 166 folyamodvány alapítványt élvezők kapták.
dékoznak indítani a visszajött és kenyér nél- helyet foglalja el.
k) Képezdészek: alfalvi Ambrus Márton
Nem is csoda aztán, hogy a növendékek érkezvén be, mindenek előtt remetei Balázs
kül szűkölködő munkásoknak munkával való
minden iskolai újévben tömegesen tódulnak az Ernő műegyetemi hallgató, Váradi Albert bá- 30 frt, csatószegi Incze János 30 frt, szentellátása érdekében.
intézetbe.
nyász növendék, Barcsai Árpád és Szabó An- imrei Fodor János 50 frt, csatószegi Pál István
Az idén is a gimnázium első osztályába me-drás udvarhelyi reáliskolai tanulók, valamint 30 frt, szentsimoni Veres József 30 frt, Bzár= A hasai örmény kath. egyház nő gyermekek
beiratása már augusztus közepén
ujjáamervesóse. A közel huszezernyi hazai megkezdődött, nem akarván egyes szülők azon Kovács Jakab Biket-némafiu iskolai jóelörae- hegyi Boga János 30 frt menasági Ferencz
örménység erdélyi egyház községeinek állandó eshetőségnek kitenni magukat, hogy a minden netelük igazolása után eddig élvezett ösztön- Imre 30 frt. Ezek a vármegyén kivül tanulnak.
1) Tanítónő képezde és felsőbb leányisállamsegély iránt megindult ujabb mozgalma évben mutatkozó tul zsúfoltság miatt gyerme- dijak használatában meghagyattak; ösztöndíjak
keik az iskolából kiszoruljanak. Augusztus és segélyben pedig a következők részesittettek: kolái növendékek: alfalvi Gál Piroska 50 frt,
alig választható el egy örmény szertartási kath. 31-én
már tömegesen érkeztek a tanulók és
somlyói Jakab Jolán 100 frt, szeredai Kricsa
főpásztor kapcsolatos kinevezésétől. Ugyanis szeptember
I. Ösztöndijak.
1-én és 2-íkán alig győzte az igazlegnagyobb grávámene az örmény egyháznak gató a beírást, miből kitűnt, hogy a gimnáCsekefalvi Gábosi Lajos érettséget tett Melitta 100 frt, Geczö Anna 80 frt, szetHtáékl'
hogy papjait csak külföldön szenteltetheti fel, zium tanulóinak létszáma nem fogy, hanem ifjúnak a selmeczbányai erdészeti akadémián Szász Gizella 70 frt, gyószentmiklóbi Nagy
továbbá hogy saját ritusu főpap hiányában mindinkább szaporodik. A tágas seminárium rendszeresített évi 300 frtos ösztöndíj adomá- Róza 70 frt, taploczai Botár Lenke 70 frt, borés internátus elégtelenné vált a tanulók befonemcsak az örmény szertartás tekintélye van gadására
s igen sok fiút kellett csoportosan nyoztatott azon kikötéssel, hogyha folyamodó széki Fülöp Anna 70 frt, szeredai Bors Mámár 164 év óta aláásva, de egyúttal évről- szállásokra kihelyezni.
évközben tanulmányait bármely okból beszün- riska 70 frt, csatÓBzegi Péterfi Regina 70 frt,
évre mind jobban halványodik és ősi eredetiA tanítóképezde szintén népesnek ígérke- tetné, a felvett ösztöndíj részleteket a szülők alfalvi Boga Janka 80 frt, szárhegyi Zárug
ségében van veszélyeztetve. A magyar örmé- zik, a mi fejlesztésének s minél magasabb szín- vissza tériteui tartoznuk.
Etel 70 frt, Bzeredai Márton Irma 70 frt, gyónyek vérüket, vagyonukat, sót politikai nem- vonalra emelésének szükségességét igazolja,
szentmiklósi Márton Emilia 70 frt, Bzeredai
A
budapesti
állami
középiskolánál
rendzetiségüket is készek voltak mindenkor a haza hogy kulturmissiojának minéljobban megfelelszeresített 200 frtos ösztöndíjban szent-imrei Orbán Erzsi 70 frt, kozmási Balló Véró 70 frt
oltárán áldozatul hozni és ezzel sohasem kér- hessen.
szeredai Márton Gizella 70 frt, jenőfalvi Veres
Sándor Lajos részesittetett, mennyiben a fel- Ilona 80 frt, ditrói Barabás Róza 80 frt, kászoakedve, egy a nemzeti küzdelmek hazafias vérvételi vizsgát igazolni fogja.
keresztségében önként magyar érzelművé vált
impéri Balázs Vilma 80 frt, csicsói Bíró Erkeleti néptöredék most csupán csak azt kérel- A menyei törvényliató&ági bizottság üléséről. II. Segélypénzt kaptak a nevelési alapból. zsébet 70 frt, ditrói Csibi Hona 30 frt, szentCsíkszereda, szeptember 1.
mezi, a mit a többi tán követelőbb, de kevésaf Joghallgatók: Gyó-Szt-Miklósi Szász mártoni Bocskor Ilona 30 frt, szentkirályi Kristó
bé hú népfájok már régóta háborítatlanul élA törvényhatóság nyári közgyűlése, mely (iyula 50 frt, szentimrei Sándor Gyula 50 frt, Emma 30 frt, Simon Teréz 30 frt, Bzentimrei
veznek. Az örménység bizalommal tekint a a segélypénzek és ösztöndíjak kiosztása foly- jenófalvi Uábor János 50 frt, remetei Puskás Székely Krisztina 30 frt, szeredai Hadnagy
kultuszminiszter azon bölcs intézkedése elé, tán igen látogatott szokott lenni, ezúttal nem István 50 frt, szárhegyi Sövér Ferencz 50 frt, Anna 30 frt.
hogy az ősi örmény rítus egyik lelkésze a nagy érdeklődés mellett folyt le a tegnapi nap. szentgyörgyi Márton Gábor 50 frt, tölgyesi
m) szentkirályi Vitos Krisztina siket-néma
jogos és rég kiérdemelt állami támogatás mel- A máskor zsúfolt karzat alig mutatót 10—15 Kabdebó Szilárd 50 frt, csobotfalvi CsÍBzér leánykának a siket-némák kolozsvári intézetélett dr. V e r z á r Auxentius ma is kegyelettelhallgatót, s a gyergyói községeket is 6—7 tag Imre 50 frt, várhegyi Muszka Miklós 50 frt, ben való neveltetésére 80 frt ösztöndíj adatott
őrzött örmény püspöki infulóját a missziót képviselte. A közgyűlés azonban nem a sablon szentgyörgyi Potoczki András 50 frt, szárhegyi
III. A lóbeszerzési alapból.
teljesítő keletikatholiczizmus díszére viselhesse. szerű egyhangúsággal folyt le, hanem több Miklósi Viktor 50 frt, szeredai Szopos Lajos
a) Joghallgatók: szárhegyi Mihály József
rendbeli felszóllalások tették változatossá, ne- 50 frt, Wellmann Géza 50 frt, tusnádi Iraets 80 frt, gyószentmiklósi Tódor Béla 50 frt,
vezetesen a segélypénzek kérdésénél és a Ilyés 50 frt, Bartha Balázs 50 frt, balánbányai szentkirályi Csiszér Gábor 50 frt, dánfalvi
megyei építési szabályrendelet módosításával. Imets János 80 frt, verebesi György Gyárfás Antal Áron 50 frt.
T A N Ü G T.
A gyűlésen hozott fontosabb határoza- 50 frt, szeredai Veres Árpád 50 frt, k.-ujfalvi
A tanév kezdete.
b) Vasúti tanfolyam hallgató: taploczai
Ujfalussy Jenő 50 frt, szentimrei Sándor GáMegélénkültek az utczák az iskolák kö- tokról a következőkben számolhatunk be:
Csedó András 50 frt.
bor
50
frt,
tusnádi
Darvas
Dávid
50
frt,
taploMiután Mikó Bálint fóiBpán ur a gyűlési
zelében. Elmultak a nagy vakáczió kellemes
c) Kő- és agyagipariskolai tanoncz: bornapjai, a boldog semmittevést ismét adiligeu- teremből Éltes Zsigmond táblabíró vezetése czai Daradics Félix 80 frt, csatószegi Kovács széki Siklodi Lörincz 50 frt.
czia órái váltják fel. Munkába áll megint az alatt kiküldött meghívó bizottság élén a gyű- István 50 frt, szeredai Dóczy Kálmán 80 frt,
</) Tanítónő képezdei növendék: ditrói
ifjú nemzedék, a magyar nemzet jövendő hite, lésben megjelent s elnöki székét éljenzések taploczai Botár Béla 50 frt, szeredai Madár
reménye s küzd, fárad, hogy külömb legyen
Kölló Amália 70 frt.
József
80
frt,
remetei
Várteréz
Jenő
50
frt.
között elfoglalta és a gyűlést megnyitotta, más
apáinál.
c) Felgymnázisták: verebesi Kovács Alb) Tanár jelöltek: bánkfalvi Darvas Lajos bert 15 frt, tölgyesi Korpos Rezsó 30 frt, borMegnyíltak a szeredai polgári leányiskola, elnöki bejelentés hiányában a napi rendre tűzött
gazdasági iskola, elemi iskola s iparos tanoncz tárgyak vétettek elő, s az ez évben szentesí- 80 frt, szentgyörgyi Pál Lajos 80 frt, k.-impéri zsovai Kovács Gyárfás 30 frt, szentmiklósi
iskola kapui, B megkezdődtek a beiratások, a tést nyert törvényczikkek kihirdetése után fel- Bartalis József 50 frt, szárhegyi Szász Jószef
javító B pótvizsgák, a melyeknek lezajlása utánolvastatott belügyminiszter urnák a vármegyék 80 frt, Császár Dávid 50 frt, gyószeutmiklósi Erős Béla 50 frt, gyó-ujfalvi Molnár Imre 20 frt,
következik a csendes munkálkodás ideje.
Bzeredai Beke Konrád 20 frt, szentmártoni Pál
De különösen élénkké s zajossá tette a és városok monográfiájának elkészíttetése Polgári József 50 frt. ditrói Gencsi István 80 frt.Ignácz 15 frt, k.-impéri Tima Gyula 15 frt
c) Orvos növendék: szeredai Élthes Béla szenttamási Biró Ferencz 30 frt, csomafalvi
tanév kezdete a csiksomlyói máskor egyhangú iránti leirata, mely leirat, tekintettel arra, hogy
falusi életet Nemcsak az érdekelt szülök, ha- a törvényhatóság kapcsolatban a székely qk- 100 frt.
Lukács József 20 frt, gyó-ujfalvi Koós Ferencz
nem az egész Csikvármegyefigyelme oda for- levéltár megyénket illető részének kiadatása
d) Állatorvosi kurszust hallgató: várhegyi 15 frt, karczfalvi Bartalis Ferencz 20 frt, gyódul most, mert e fógymnasium ugy szólván a alkalmával a monografia megiratása iránt már
szivéhez van nőve s egyik fó büszkeségét ké- intézkedett, — egyszerűen tudomásul vétetett. Puskás József 100 frt
ujfalvi Elekes Márton 30 frt, szeredai Éltes
e) Festőmüvészeti akadémikus: mind- Zoltán 15 frt, dánfalvi Bálint Károly 30 frt
pezi a vármegyének. S ezen nem is lehet csodálkoznunk. Nem teljesít ugyan politikai misA vallás és közoktatásügyi miniszter a szenti Nagy István 400 frt.
A javaslat felolvasása után Györffy Gyula
BÍót — ezt szokták felhozni dicsérő jelzőül — megye közönségének műit év december és idei
f) Szobrászati növendék: gyószentmiklósi képviselő és bizottsági tag jelentkezett szálmájus havában hozott azon határozataival Jánosi József 300 frt.
lásra, a ki elfogadja ugyan a javaslatot, de
kezdte, mondatokról mondatokra. Különös ér- szemben, melylyel a havasok jövedelmeiben beg) Mintarajziskolai tanuló: kilyénfalvi egy felöl a segélyezés mérvét nem tartja elégzelmek viaskodtak benne. A megnem értett állott csökkenés miatt a Sepsi-Szt-Györgyön Marthy Pál 80 frt.
ségesnek, mert a nevelési alap szerinte magaasszony 1 Hiszen az ó férje megértette, psycho-fennálló székely nemzeti muzeum segélyezése
h) Vasúti tisztképző tanfolyam hallgató:
logíai igazsággal leirta,finomul bonczolta lel- megtagadtatott, a segélyezés kérdésének ujabb taploczai Botár Béniám 50 frt, szárhegyi Brassaisabb összegek adományozását is lehetővé teszi,
másfelől szigorúan betartani kéri azt az elvet,
kének legtitkosabb rejtekeit, igazságot szolgál- megfontolás tárgyává tételét rendelvén el, a Lajos 30 frt.
hogy segélyben csak Csikmegyei illetőségű
tatott neki, a mikor igaza volt, elítélte, a mi- bizottság ismételten kimondotta, hogy az idéi) Müasztalos segéd: alfalvi Domokos egyének részesittessenek.
kor hibás volt.
zett határozataiban kifejtett okoknál fogva, Jenő 50 frt.
Mihály Ferencz főjegyző tüzetes felviláKülönös 1 Megfordította a dolog élét. A most sincs azon helyzetben, hogy a Székely
j) Felgimnázisták: szeutmártoni Gondos
megnem értett féijról beszélt. Lehetséges-e Nemzetimuzeum segélyezését bárcsak kilátásba Sándor 20 frt, szentkirályi Tompos Gábor 15 frt,gosítást ad a nevelési alap állásáról, a mi a
segélyek emelésére elég alapot nem nyújt s
hogy a félje is szenvedett, hogy szerencsétlen- is helyezhesse.
szentmártoni Márton Sándor 15 frt, tölgyesi
nek érezte magát a megzavart családi boldogA belügyminiszter az államfejlődésének Merza István 20 frt, szeredai Dávid László 30 frt,különben is jövőre nézve a törvényhatóság
ságában? Lehetséges-e, hogy megbánta hűtlen- és felvirágzásának egyik főoszlopát képező Orbán Mihály 20 frt, Szopos Gáspár 30 frt, szabályrendelettel állapította meg a segélyzés
ségét, hogy megismerte, hogy a valódi boldogsághazaiipar fellendülése érdekében a törvényha- ditrói Száva Kristóf 30 frt, Gál Endre 20 frt, módját és mérvét, valamint, hogy az illetőségi
csak a saját tűzhelyén, valódi szerelem csak tóságfigyelmét arra hiván fel, hogy necsak a szeredai Bogády Gábor 20 frt, csomortáni kérdés a bizottság által ezúttal is komolyan
a saját hitvesnél található ?
törvényhatóságok, de a rendezett tanácsú vá- Antal József 15 frt, szeredai Lakatos Mihály figyelembe vétetett s a hol kétes volt a meEgyszerre .fájdalmat érzett szivében, szeme rosok és nagyobb községek is elvileg határoz- 20 frt, Rancz László 20 frt, szárhegyi Fülöp gyei illetőség, az illető vagy elutasittatott vagy
könynyel telt Azután kaczagott Vadul, bolon- zák el és mondják ki, hogy minden közszük- József 15 frt, tekerőpataki Tódor János 15 frt, okmánya kiegészíttetett.
Ezen felvilágosítás után GyörfTy Gyula is
séglet beszerzésénél a hazai iparnak elsőséget szentmártoni Bocskor László 15 frt, tusnádi
dul. És kirohant félje szobájába.
aggályait
eloszlatva látván, a bizottság egyadnak
mind
azon
esetekben,
midőn
az
a
szükKorodi Imre 15 frt, szeredai Szopos Sándor
A nyilt ajtó előtt megállt
hangúlag fogadta el a javaslatot.
ségelt
czikkeket
teljesen
kielégítő
minőségben
20
frt,
alfalvi
Benke
Antal
15
frt,
gyószent.Róbert'.
A gyergyói községek inicriativájából a
s megfelelő ár mellett szállítani képes s egy- miklósi Blénesi Balázs 15 frt, tekerőpataki
A férfi tompa töprengésben Ult íróasztalaúttal a czél megvalósíttatása végett oly irányú Tatár G. János 15 frt, szeredai Kovács József megyei közigazgatási bizottság az építkezésekre
előtt, arezát tenyerébe rejtve. Nejének belépé- szabályrendeletek alkottasanak, melyekben a 30 frt, Kovács András 20 frt, Erős Lázár 20 frt,nézve fennálló szabályrendelet 26-ik g-án«k
sekor felpillantott, és a mint előtte látta állni szükségletek beszerzésénél, valamint az ipari szentléleki Márkos András 15 frt, szentimrei módosítását kérvén, minthogy a jelzett §. egész
elpirultan és örömtől sugárzó szemekkel, kíván- munkálatok kiadásánál követendő eljárás meg- Balló Károly 20 frt, ditrói Vértes Béla 30 frt, szövege homályos, egymásnak csak nem ellent
csian, elébe sietett és feltárta karjait
állapittassék, — a törvényhatóság a miniszteri szeredai Nagy Balázs 30 frt, azentsimoni Dá- mondó és oly szigorításokat foglal magában,
A nő mellére vetette magát.
felhivást a járási hatóságok utján közhírré tenni vid Dénes 30 frt, zsögödi Sántha Béniám 15 frt, melyek a szépészet figyelmen kívül hagyásával
B a megye alispáqját egyúttal egy szabály ter- várhegyi Csorán Péter 20frt, szeredai György a tulajdon feletti Hzabadrendelkezést is kor,Te kedves csnnya féijecském*.
Gábor 30 frt, tusnádi Fülöp Albert 30 frt, látozzák, s a városias fejlődést megkötik: a
A félj hátra hajtotta a nejének göndör- vezet elkészítésére utasítani határozta.
szárhegyi
Székely Jenő 30 frt, alfalvi György következő módosítás fogadtatott el:
hqju fejecskéjét
A földmivelési minister leirata folytán
A 20. §. 3. és 4. pontjaiban foglalt anyaelhatároztatott, hogy az állami kezelés alatt Lajos 15 frt, szentsimoni Beke Miklós 15 frt,
.Te roez, hamis kis feleség"
álló községi és közbirtokossági erdőkben elő- ditrói Bqjkó András 30 frt, gyószentmiklósi gokból építendő lakházakra az engedély csak
forduló erdei kihágások után befolyó kártérí- Vákár Arthur 20 frt, szárhegyi Csergő Venczel oly feltétel mellett adható meg, ha azok a
tési összegek %-ada az erdMrök számára biz- 20 frt, szeredai Kovács Miklós 80 frt, alfalvi szomszédos épülettől legalább 9.60 mtr. távolságra helyeztetnek.
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A 80. §. többi pontjai szerint tűzmentes mal kötött szerződésében megállapított 20 éven
— Hangverseny. A Romfeld sörcsar- letében elhelyezett honvéd csapatok (intézetek)
anyagból építendő lakházaknál ÍB a 9.50 mtr. belül az összes birtokosok minden ujabb meg- nokban e hó 2-án hargversenyezett Dula Mik- élelmi szükségleteinek 1900 év január 1-tól
távolság betartandó, ha az épUlet zsindely, terheltetése nélkül a rendszeres gazdasági Üzem- lósnak Tusnádfürdóről ismeretes nagyváradi 1900 év deczember 31-ig terjedő egy évre
kitűnő zenekara, melyre szép nagy közönség — ajánlati tárgyalás uţjân — leendő biztosídeszka vagy más éghető anyaggal fedetik be. tervek birtokába jussanak.
gyűlt egybe s élvezettel hallgatta a hírneves tása iránt, mig egy másik hirdetmény a Brassó
Ha pedig a tűzmentes anyagból épitendöház
Az országos magyar gazdasági egyesület czigány szebbnél szebb pompás magyar nótáit Kolozsár s Nagy-Szeben állomásokra nézve
tűzmentes fedéllel láttatik el és a szomszédos által tervezett .Magyar gazdák biztosító szö- Ez este úgyszólván búcsúzó volt a csíkszere- ugyanezt 1900 év január 1904 év deczember
már fennállóház vagy más gazdasági épületek vetkeze'-tébe alapítványi tökével való belépés dai közönségtől, mivel a banda — a tusnádi 31-ig tetjedó időre — 5 év — állapítja meg.
fából épUltek, avagy szilárd anyagból ugyan, iránti felhívás folytán, a megyei gazdasági egy-szezonnak vége levén — visszatért rendes lakó- Az ajánlatok írásban lepecsételt boríték alatt
nyújtandók be s egy másik borítékban .a báde fafedéllel láttattak el: az engedély a cse- let vélemény adásra felhívatni határoztatott helyére, Nagy-Váradra.
natpénz mellékelendő. Az ajánlati tárgyalás
—
Büvéssestély.
Boako
JAzsi-f
immár
pegő eresz kihagyásával a telekhatáráig leendő
A csiksomlyói fógymnasiumuál az inter- a hsrmHdík bűvész, ki magát a Csillagban a a brassói állomásra nézve 1899. szeptember
kihelyezésre is megadható a tüzbeli káros kö- nátus' fenntartására 370 frt, zene- és ének ta- nyár folyamán produkálta H bárha valamennti •>5-én a brassói 24-ik gyalog ezredhez tartozó
vetkezésekért azonban az épitő felelős marad nítására 200 frt a megkezdett tanévre is meg- között ii nyújtotta a legelfogidhati^'b s legél- egyéb állomás helyekre nézve 1899. október
ha a szomszéd tulajdonos a kihelyezéshez bele- szavaztatott, de az utóbbi összeg attól tétetett ve7li»több előadást, legkevesebb száma kS/fln 6-án lesz az ezred kezelő bizottságnál. A többi
állomás helyekre vonatkozó ajánlatok benyújegyezését nem adta.
függővé, ha a franciia nyelv tanítására képes sége volt. Nemcsak bSvész hanem ezermester tási határideje, nevezetesen a kolozsvárié s
s ezért műsora is változatosabb volt mint az
Fennálló szilárd anyagból épült házak egyén állíttatik be.
ilyesfajta előadásoknál megszoktuk. Ö maga ügye- nagyszebenié, a hirdetményből megtudható s arVárhegy, Snlamási körjegyzővé inegvá- sen mutatott be egy neliáuy büvészeti produk- ról szerkesztőségünk is készséggel ad felvilámellé, vagy azokközelébe faházak viszont csak
Ugyanakkor s ugyauugy fog biztosítugy építhetők, ha a csepegő eresz kihagyatik losztatott Bokor János választása többek feleb- ciót, hatást kelti-tt hasbes/.édével, c/.ilerajáté- gosítást.
tatni a lótápanyagok beszerzése is. A részletes
és az épUlet tűzmentes fedéllel és fedél csa- bezése folytán megsemmisíttetett s ujpályázat kávjl, mie két leánya harmonikuson énekelt egy feltételek a csíkszeredai zászlóalj kezelőtiszti
kupiét s magyar nóUt. K mellett igen értornával láttatik el, de sem fából épülő mellék hirdetés és választás rendeltetett el, minthogy pár
dekesek voltuk különös memóriára valló mn'at- irodában megtekinthetők, magunk részéről csuhelyiségek, sem gazdasági épületek egyikéhez a megválasztott jegyző pályázati kérése bár ványaik is. melyeket ök a saiát műnyelvükön pán azt kívánjuk még megjegyezni, hogy a
is 9.50 mtr. távolságon belül nem hozhntók. tévedésből a tölgyesi szolgabíróhoz jutott, a memuo technikai előadásoknak neveznek. Meg- houvédség összes tennéuy s anyagjárandóságí
szükséglete az eddigi eljárástól eltéröleg telSzilárd anyagból álló tűzmentes fedé'lel választás napjáig be nem érkezett s igy emlí- érdemelt volna bizony nagyobb publikumot nnnt jeset! önállóan, tehát kizárólag a honvéd köziievO előbbi kollegái. Mint értesülünk
ellátott ház mellé, ba tűzfallal épült, a tulaj- tett egyéu törvényszerűit jelölhető sem volt; kfilöinhözö
szerdán este még egy előadást fog tartani lel igazgatási közegek által lesznek biztosítva,
miért is az ajánlatok a hirdetményben kitett
donos beleegyezésén kivül is hasonló építke- s mert kUlönbeu is a választásban arra jogo- )esen uj programmal.
időben s helyen nyújtandók be. A Csíkszeredázésre ugy adható ki az engedély, hogy az épü- sulatlanok vettek részt.
— Az „Eötvös alap" jótéteményei- ban állomásozó zászlóalj szükséglete körülbelül
Megsemmisíttetett továbbá Szárhegy köz- ről. Kiosztás alá kerül a jelen évben: Össze- évenként 70000 adag kenyér, adagját 840 gramlet közvetlenül a mellé állittassék. Ha pedig
egész fedelű ház terveztetik, építtessék az bár ség képviselő testületének azon határozatit, sen 4150 frt. Kiosztatott tagsági dijak fede- mal számítva, lótápanyag szükséglet 523 mészilárd anyagból tűzmentes fedéllel, n fedél melyei a községi jegyzői állást a főszolgabíró zésérc eddigelé a jelen évben az „Eötvös-alap termázsa zab. A bánatpénz — pontosan kiés kezelő orsz. bizottság" határozata számítva — a szállítandó összmennyiség ajáncsatorna alkalmazásának feltétlen kötelezett- jogkörének csorbításával, helyettesítés utján gyűjtő
értelmében a .Békey Imre-féle alapítvány"
sége mellett a csepegő eresz kihagyandó meny- megbizhatlannak bizonyult egyénnel töltötte be, jövedelméből 20 frt és a Péterti Sándor nevét lati ára alapján kipuhatolt értékéuek 5'/o-ból áll.
nyiben a szomszéd tulajdonossal inás meg álla- habár ideiglenesen is.
viselő alapítvány kamatjából 20 frt. Beérke— Rablógyilkossági kísérlet. NeuA Báthory emlék végrehajtó bizottságának zett a f. évi február 2-án kihirdetett pályá- feld Gusztáv a csikmegyei erdóipar részvénypodás nem létesül.
évi julius közepéig 128 folya- társaság tisztviselője a mult hó végén lóháton
Raktárak, nyári és mosó konyák, kocsi kérése folytán a tervezett emlék költségeire zatra a jelen
a melyeknek tartalmát vázlatos rö- indult az Uz völgyéből Valósi Antal munkás
és fatartó színek faházaktól és a szomszédos a havusijavak jövedelméből uz állandó választ- modvány,
vidséggel közzétette az egyesület elnöksége
a társaság csobányosi telepére, köépületektől 9'50m. távolságon belül seiíimi ok- mány által javasolt 50 frt helyett 100 frt meg- f. hó elején az „Eötvös alapra" vonatkozó kíséretében
rülbelül 600 frt |.é:izzel megrakodva, miből
szavaztatott.
közleményekben. A jelen évben 75 tanuló 400 frtot ezüstbeu a munkás vitt, hogy a csoból nem engedélyezhetők.
A vármegyei tisztviselőknek január 1-tól ösztöndijat, 49 egyesületi tag segélyt kér az bányosi munkásokat kifizt s e. A mint gyanútSzilárd anyagú és tűzmentes fedelű há„Eötvös-alapiból. "x Gyertyánffy István-féle lanul ballagnak a meglehetős rossz hegyi uton,
zaktól s hasonló minőségű mellék épületektől kezdve költségvetésileg megállapított fizetés alapítvány
kamataiért az Kmke utján 4 kar- a mellette levő sűrű bozótból lövés dördül el,
e távolság csak akkor szállítható le a telek, javításából a kormány által levont első félévi társunk folyamodik. Mivel azonban a 128 fo- mely
Neufeld nagy kabátjának gallérját fúrta
résznek
folyói-itásii
iránt
Molnár
József
által
állása szerint a közvetlenségig, ha ezen épü
lyamodó mindegyike nem részesíthető a ren- keresztül a nélkül azonban, bogy emberben
letek szintén szilárd anyagból és tűzmentes beadott indítvány elfogadtatott s felirat kUldése delkezésűnkre álló 4150 forintnyi összegből, kárt tett volna. A lövés után — melynek folyaz „Eötvös-alap gyüjtó és kezelő országos bi- tatása nem volt — mindketten gyors futásnak
fedéllel épülnek szorosan á lakházakra megálla- határoztatott.
zottságira nézve u legnehezebb feladat a
s igy fogalmuk sincs, ki lehetett a
pított fennebbi feltételek szerint.
Ezeken kivül több községi és magán Ugy jelen évben is abban állott, hogy a folyamo- eredtek
merénylő s mindez ideig még a csendőrség sem
Csűr, istáló, pajta, jnhakol sem a tulaj- valamint más törvényhatóságok átiratai tárgyal dók körülményeit latba vetve, az egyesület tudott
nyomára jönni, habár gyanítja, hogy az
don sem a szomszédos épületektől 90'50 tatván le, a gyűlés délután fél 1 órakor véget ért.alapszabályainak ide vonatkozó utasításait szem valószínűleg az uzvölgyi gyár munkásai közül
előtt
tnrtva,
lelkiismeretes
és
lehetőleg
mélkerült ki, kik mindannyian tudják, hogy fizemtren belül nem helyezhető, még akkor sem,
tányos és igazságos javaslatot terjeszszen a tés napján nagyobb öBSzeg pénzzel szokott a
ha a szomszéd abba beleegyezik és az épUlet
k Ö k Ö N F K L K i K
jótétemények kiosztására nézve az „Eötvös- pénztárnok a Csobányosba útnak indulni. A
szilárd anyagból emeltetik s tűzmentes födél— Kinevezés. A törvényhatóság által alap orsz. tanitó-egyesUletének" „Orsz. osztó- tettest különben kinek szándéka valószinüleg
lel ellátta tik.
a három népesebb szolgabírói járásban reud- bizottsága elé. A jelen évi aug. 19-én tehát rablásra irányult a csendőrség erélyesen nyoAz épületek egyraástóli távolságát a már szeresitett, és kormány részéről is elfogadott 45 tanulónak ösztöndijat és 35 tanítói család- mozza.
nak segélyt juttatott „Eötvös-alapunk" s igy
fennálló épitmények nnyaga és fekvése sza- dijnoki állásokra vármegyéuk főispánja által az
— Lóvásár a honvédség részére.
itlén összesen 89 tauitói család gondjait
kineveztettek
és
pedig:
gy.-szentiniklósi
szolbályozza; ennél fogva ürestelkek tulajdonosaienyhítette. Vallást tekintve van a 45 ösztön- A ni.-vásárhelyi honvéd huszár ezred ló szlikgabírósághoz
odavaló
Nóvák
Antal,
a
szerenak ellen mondása arra befolyással nem lehet. daihoz zsögödi Salló Dénes és szentmártoni- díjas között 17 rk., 15 ev. ref. 8 ág. ev., 1 szükségletének kiegészítése czéljából folyó évi
gör. kath. 1 unit. és 2 izt. A 35 segélyezeti szeptember és október havában pótlóvásár fog
Ezen módosítás kapcsán Györffy Gyula hoz szentgyörgyi Györpál Árpád.
között vau 12 rk., 10 ev. ref., 8 ág. ev., 1 tartatni. Vármegyénkben a lóvásár Csik-Szeóhajtását fejezte ki, hogy Szereda város, az
— Hymen. Nagy Gyula helybeli elókelő unit., 4 izr. vallású. Az Eötvös-alapnak" fel- reda városban szeptember 23-án eszközöltetik
utczák csatornázása és kövezésére egy törlesz- kereskedő e hó (l-éu vezeti oltárhoz I'ókán ajánlott
szabadasztalok jótéteményében a mult a vármegye ház előtt. Pótlovaknak 4 '/« évet
Tolvay Margit kisasszonyt.
téses kölcsön felvételével is rászorittassék.
tanévben 106 vidéki tanító fin részesült Buda- betöltött és 7 évet megnem haladott, 158 emtrMire alispán ur kifejezte, hogy a városi
— Halálozások. Mélyen megrendítő hir pesten. Vallást tekintve volt e 106 fó- és szak- tól 166 cmtrig terjedő magasságú jól táplált,
lakosság csökönyössége az ez irányú intézke- járta be várost augusztus 29-én este. A min- iskolai tanutó között: 58 róni. kath., 27 ág. jól ápolt és jó testalkotu lovak avattatnak fel.
10 ev. ref., 9 izr., 1 unit. és 1 gör. kath. Minden egyes lóról, inely avatás végett elő
déseknek útját állja, de más felől a város, a denki által tisztelt s szeretett Szász Lajos, ev..
pénztárnok alig néhány napi bete- A lefolyt 24 évi működés eredményét kutatva, állittattk a szabályszerű lólevél készen tartandó.
mely autonom testülettel bir kölcsönök felvéte- adóhivatali
geskedés után meghalt. Temetése csaknem az a következő adatokat mutatják az „Eötvös-alap"
— Tüzeset. Még a mult hónapban törlére nem szorítható.
egész város igaz őszinte részvéte mellett folyt számadó könyvei: Fennállása óta az „Eötvöshogy Csik-Szentiinrén Márton István fáMiután még főispán ur, Györffy Gyula és le 31-én délutáu 4 órakor. Koporsóját a roko- alap" 369 esetben nyújtott mar segélvt, 550 tént,
ból épült, szalmával födött csűre belülről kipedig ösztöndíjat és 359 tnnuló szá- gyuladt
Koncz István hozzá szóllottak az ügyhöz, a bizott- nok s jó barátok koszorúinak özöne borította. esetben
s a benne levő gabonanemüekkel s
mára
szerezte
meg
itt
Budapesten
az
ingyen
ság a szabályrendelet módosítását a fenti értelem-A háznál gyönyörű gyászbeszéddel, a siruál déli étkezés jótéteményét s így mindössze állatokkal együtt leégett, sőt a pnsztitó elem
megható szép imával búcsúztatta el az elhunytovább terjedvén, belekapott Varga Antal szalben azontoldássalfogadtael,hogySzereda város- tat
Bitay Béla református lelkész. Haláláról 1278 tanító családot részesített már áldásaiban. mafödeles csűrébe s Balló Mihály szalmaföban és közigazgatásilag Szereda városhoz tar- a család a következő gyászjelentést bocsátotta Az „Eötvös-alap" által eddigelé nyújtott jóté- deles
csűrébe is s mindkettő főidig égett. Az
tozó összes mellék utczákban, nem külömben ki: Alattirtak a sziv legnagyobb fájdalmával teménynek értéke pénzben kifejezve jóval meg- elégett épületekből s tárgyakból alig valami
haladja
a
nyolezvanhétezer
forintot.
Alapunk
Z8ögöd es Taplocza községeknek azon terüle- tudatják, hogy a gyöngéden szerető hü férj, tókéRÍtett vagyona ez idószerint még csak volt biztosítva. A csendőrség után járt a tüz
tein, melyek Szeredavárossal összeépültek, s a legjobb apa, a drága sógor, s a jó érzésű 89.319 frt 44 kr., holott, bizony-bizony meg- keletkezése okának s kiderítette, hogy a Márés barát, komollói Szász Lajos m. kir. közelíthetné az már az egy milliót is, ha a ton István csűrében Szabó Ágoston gondatlannevezetesen Taplocza felől a székut betorkol- rokon
pénztárnok, élete 61-ik, boldog hásága folytán keletkezett, ki annak kiütése elótt
lásáig, Zsögöd felöl pedig a hosszúba járó út- adóhivatali
zassága 21-ik évében egy heti szenvedés után lefolyt 24 év alatt minden egyes néptanító kevéssel égő szivarral szájában járt az éghető
nak a megyei úttal való egyesüléséig csak tűz- folyó évi augusztus hó 29-én este 7 órakor hozzájárult volna ahhoz hetenkint azzal a két anyagok között s szivarja végét eldobván vagy
krajczárral, a melyet tőle alapszabályzatunk elejtvén, okozta a szerenesetlenséget Nevementes anyagból építhetők és tűzmentes fedéllel meghalt. Hosszas közpályáján a lelkiismeretes értelmében
kértünk. Ideje volna már, hogy a
látandók el mindennemű lak- mellék- és gaz- és becsületes munkáság, a ritka műveltség és magyarországi néptanítóság tagjai mint meg- zettet a csendőrség a csik-szentmártoni kir.
jellem,
mindenkivel
Bzemben
tanúsított
áldott
daságiépületek. Ezen Városban fenálló faházak,
hozzák az egy frtnyi évi tagsági dij beszol- járásbíróságnak fel is jelentette.
voltak a megboldogultnak főjellem- gáltatása által a szent szeretet ezen oltárához
mellék és gazdasági épUletek mindennemű ja- szivjóság
— Véletlen halál. A kellő elővigyázat
vonásai. Drága halottunk fúldi részei f. hó 31-én
hiányának esett áldozatul taploczai id. Péter
vítása, tatarozása tilos; a ki ezt teszi, avagy d. u. 4 órakor fognak a háznál tartandó rövid a kartársi közérzület áldozatát
József 71 éves egyén augusztus 25-én, ki is
tenni megkísérli a szabályrendeletben foglalt gyászbeszéd és imá után a helybeli köztemeA« E. M. K. E. közgyűlésére, ifj. Péter Józsefnével a községi temető melbüntetés alkalmazása mellett a tatarozás és ja- tőbe örök nyugalomra helyeztetni. Béke lengf. évi szept. hó 17-én tartatik meg Gyula- lett lévő kavicsbánya telepen kavics fejtéssel
viás lebontására szoros határidő alatt kötele- jen porai felett I A hálás kegyelet őrizze meg mely
fehérvárt, a kedvezményes vasúti utazási jegy- foglalkozván, a mélyen kivájt gödör felületéáldott
emlékét
I
Csíkszereda
1899.
évi
auguszzendő. A megyei erdók állapotáról az erdészeti
ről mint egy 20 szekérayi föld lezuhant s a férfit
hó 29-én. özv. Szász Lajosné Hazay Ka- igazolványok már átvehetők az egyesület fő- és nőt maga alá temette. Egy kis gyermek
bizottság által elóteijesztett jelentést az állandó tus
tinka. Szász Ilona mint leánya és férje Enye- titkári hivatalában. Az igazolványnyal egy ko- szemtanuja lévén a szerencsétlenségnek, elriválasztmány tudomásul venni javasolta. Györffy ter Károly, Szini János mint sógor és gyer- csiosztállyal feljebb lehet utazni. A detoná- koltotta magát, mire a szomszédban dolgosé
Gyula azonban annak felolvasását kívánván, kei, Hazay Ferencz mint sógor és gyermekei, tai és algyógyi kirándulásokra az „Erdélyi Szász János és Salamon Ferencz a helyszínére
Kárpát Egyesület" tagjai számára szintén kedmiután ez megtörtént, javaslatba hozta, hogy Hazay László mint sógor.
vezményes jegyekre szóló igazolványok fog- szaladtak s a nőt sikerült rövid idő alatt ki— Irk. N. Mátyás kászoni körorvos e hó nak
miután a vármegye a 80-es években évi 16000
kiállíttatni. E kirándulásokra jelentkezők ásni és életre kelteni, de id. Péter Józsefre
Kászon-altizen 59 éves korában. igazolványaikat.
frt mellett szerződést kötött az állammal a rend- 2-án meghalt
az Emke köz- csak félórai munka után akadván, az már ak— Száva Antal nyug. r. kath. lelkész gyűlés napján ésGyulaférvárt
helyén
vehetik
át az E. K. kor halva volt.
szeres gazdasági üzemterveknek 20 év alatti augusztus
31-én Csik-Szépvizen elhunyt. Teelkészítése iránt, ez azonban teljesen nem tör- metése e hó 2-én volt általános részvét mel- E. főtitkárától. Az E. M. K. E. flókválaszt— Kallósa Károly akadémiai festő műmányok székhelyeire az elnökségekhez kiállí- vésznek
való tartózkodásáról már
tént meg, illetve as állami közegek által be- lett A megholtban FejérSándor felcsiki főszol- tás
és kiosztás végett megfelelő számú ily többször városunkban
birt s most abba a helyzetbe
nem fejeztetett, az állami erdőkezelésnek fo- gabíró sógorát gyászolja.
igazolványokat küldtünk. A közgyűlésre jelent- vagyunk, adtunk
hogy melegen ajánlják mindazoknak
— Mély részvéttel értesülünk, hogy Ferenczikezést elfogad Kolozsvárt a főtitkári hivatal,
ganatba lett vétele alkalmából követelt hasonkolozsvári gyárosnak, és csikmegyei közvetlenül pedig a G y u l a f e h é r v á r vá- a kik élethű olaj-festésű arczképek birtokába
nevű költségek ujabbifizetése ellen a várme- Ignácz
polgárnak leánya, Ferenczi Katinka, férjezett rosi v á l a s z t m á n y , melynek elnöke N o- óhajtanak jutni mert ilyen képeket már várogye a kormánynál óvást tegyen.
sunkba is készített, még pedig jeles eredménydr. Kossá Elememé, Kolozsvár szab. kir. város vák Ferencz kir. tan., polgármester.
nyel. Több megrendelt képen dolgozik jelenleg
aljegyzőjének neje, f. hó 3-án, Kolozsvártt elErre a bizottság a főjegyző felszólalása hunyt. Temetése f. hó 6-én volt. Az elhunytat
— Honvédség élelmi szükséglete. is B miután itteni tartózkodása hosszas időre
után jegyzőkönyvileg kifejezte, miszerint elváljamegyénk területén is kiterjedt rokonság gyá- A m. kir. kolozsvári VI. honvéd kerületi pa- nyúlni nem fog, ajánljuk, hogy a kedvező alkalmat ne szalassza el senki.
rancsnokság hirdetményt bocsájtott ki a kerüa törvényhatóság a kormánytól, hogy az állam- szolja.
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ám.

választandó kántortanítónak: a) a rendes
— Aa Igaaságórtl Ezt a jelszót irta Sz. »7777—1899. ai.
kántori
teendőket önállóan végezni, b) a
zászlójára a .Reggeli Újság" szerkesztősége.
II.
Szabászati tanfolyam.
templom takarításra, sekrestyési végHárom évi fennállása alatt a .Reggeli |Ujság*
zendőkre, harangozásra, — melyeket küa mely a legolcsóbb politikai napilap, eddig is
Hirdetmény.
Több év óta magán szorgalom
lön személy végez, — felügyelni, c) a
ezt az irányt követte. Pártoktól teljesen flig
utján gyakorolt és az utóbbi időben
mintegy
40
tanköteles
gyermeket
tani
A törvényhatósági bizottság legtöbb
getlentű egyaránt megmondja véleményét a
Budapesten K.-né Margitay Mari
úrnő jóhirü e szakban első tanintézekormánynyal vagy az ellenzékkel szemben. Mu- adót fizetötagjai névjegyzékének alap tani. Kántortanitói oklevéllel és más
tében sikerrel végzett tanulmányaira
tatja ezt a közelmúltban lezajlott Hentzi-emlék ját képező adóhivatali kimutatások, az okmányokkal kellően felszerelt folyaalapján itt helyben
felszentelési ünnepélye ellen való erős állás- 1886. évi XXI. tcz. 25 §-a értelmében modványok folyó évi szeptember 20-ig
alattirt
iskolaszéki
elnökhöz,
—
Csikfoglalása, a melyet pedig a napi sajtó legna
SZABÁSZATI
gyobb része oly előszeretettel hallgatott agyon betekintés és a netalání felszólamlások Karczfalvára czimezve. — küldendők.
és
Társadalmi és mUvészeti eseményeket tárgyaló megtehetése végett folyó hó 9-tól kezdve Személyes megjelenés előnyt nyújt.
rovatai, objektív s a strébereéget kérlelhet)» 8 napon át a vármegyei kiadó hivatalVARRÓ-TANINTÉZETET
Csik-Karczfalván, 1898. szept. 3-án.
nttl üldöző közleményeivel és czikkeivel eddig ban közszemlére lesznek kitéve s ezen
nyitotc.
Rancz János,
is sok elismerést vivtak ki. Regényei, tárczái határidő lejárta után folyó hó 18, 19
a
hol
a
tanulni
óhajtó úrhölgyek a
nagyboldogasszonyi plébános, balánelőkelő irók legérdekesebb munkái. Közgazda- és 20-ik napjain a megyei igazoló vámártékvevésben, minta rajzolás, siakáa
bányai lelkész és isk. széki elnök*
sági irányban az erők kiegyenlítését tarţja lasztmány fogja azokból a legtöbb adótéa varrásban alapos oktatást nyernek,
szeptember hó 15-étől kezdődőleg,
szem előtt és mert épen itt van legnagyobb
fizetö
törvényhatósági
bizottsági
tagokmiről teljes és bővebb felvilágosítást
szükség a korrupczió üldözésére, nem egyszer
nyujtand Györgyjakab Márton utóda, s
erős harczot vívott már az igazságért. Hiradá nak az 1900-ik évre érvényes névjegymindazon tanulni óhajtó úrhölgyek kik
Bajnak gyorsasága mellett arra fektet fősúlyt, zékét összeállítani s iltetóleg kiigazítani.
15 évtől kezdődőleg ugy helyben mint
Szülők figyelmébe.
hogy azok megbízhatók, igazak legyanek. A
vidékről részt óhajtanak venni, jelentErrél az érdekeltek azon figyel
kezni méltóztassanak, ez értesítés kez.Reggeli Újság* 8 oldal tartalommal jelenik
Alulírott hajlandó 3—4 polg.
detétől fogva, a hol beiratkozni is lehet,
meg és előfizetési ára: vidékre postán küldve, meztetéssel értesitetnek, hogy azok, kik
iskolai
növendéket
k
o
s
z
t
és
annál is tömegesebben, mivel 5—10
egy hónapra 60 kr., negyedévre 1 frt 50 kr, az idézett törvény 26 §-a értelmében
tanítványnál kevesebb nem teszi érvés z á l l á s r a mérsékelt árért fel- ^
egész évre 6 frt Budapesten házhoz hordva: adójuknak kétszeres beszámitásáraigényt
nyessé az intézet fönn állását.
venni. Lakás az alispán ur háegy hónapra 30 kr. A .Reggeli Újság- szer- tartanak f. hó 18. 19. és 20-án a főBeit ŐtSaaé
kesztősége és kiadóhivatala Budapest, VIII. jegyzői irodában ülésező igazoló választzában, a leányiskola közelében. Jh
első szabászati és varró-intézet
József-körut 19.
urai 3-2 özv. Hutter Pálné. 5
mány előtt a hivatalos órák alatt jelent|184] M - 3
tulajdonosnője.
kezzenek és ott szóval, vagy írásban
N T I L T T É B.*)
jogosultságukat azért is igyekezzenek
Nyilatkozat.
igazolni minthogy különben az adó kétE lapok augusztus 30-iki 35. számában szeres beszámításának kedvezményétől
.Barátosi lopás* czimen megjelent hírre a nagyKelliivás!
közönség tájékozása s saját hírnevem érdeké- ezen egy alkalommal elfognak esni.
ben jónak látom nyilvánosságra hozni, hogy én
Csik-Szereda, 1899. szeptember 5.
Ezennel van szerencsém a t. ez. osztálysorsjegy vevőknek becses tudomására
mint erdőkezelő Schuleitner Rudolf ur íróaszhozni, hogy az V. sorsjátékban, az első osztály húzása f. é. november 16-án és 17-én
talába a hozzá tartozó kulcsai nyúltam be, miAlispán helyett:
tartatik meg és a következő számok főelárusitásoinban beszerezhetők.
vel többszörös sikkasztást vettem észre s a
kassza könyvet akartam látni, az Ugy daraboMihály Ferencz,
13.") 1-tól 1400-ig 28101-töl 28150-ig 45801-tól 45850-ig 73970-tól 74000-ig
kat pedig az asztal külsejéről vettem el s ezefőjegyző.
3270 , 3300 , 32470
3-2500 . 40901
7(5425 ,
40950 70401
ket a tulajdonosok kezéhez juttattam, ezek az
0075 „ 34301
34325 . 48570
«051
78800 .
48000 . 78770
üzlet kárát képezték, a mint azt törvényesen
35000 . 51101
82950 .
(517(5 , 0-200 , 34976
51150 „ 82926
igazolni fogom.
I17S1
87050 .
38550 52001
52625 . !87026
14770 . 14800 , 38520
Csik-Gyimes Barátos 1/IX. 1899.
1(5400 , 39220
91950 .
04525 „ ÍI1901
39250 04501
10370
25125 . 39301
92250 ,
Pályázat.
68100 . 92226
39325 158076
25101
Gottfried Benedek.
95300 .
08450 . 95276
20020 . 20075 . 45601
45025 68401
A csik-balánbányai róm. kath. káu(* Az c rovatban közlöttckért az aláíró felelős.
Minthogy
már
e
hó
közepén
az
V.
sorsjáték
sorsjegyeinek
kiadását
tortanitói állásra, — mely nyugdíjazás
Szerk.
megkezdem, felkérem a t. cz. vevőközönséget, kik a fent felsorolt számokra
által jött Üresedésbe, — pályázatot hirjátszani kívánnak, megrendeléseiket legkésőbb szeptember 16-ig hozzám jutdetek. Ezen állás é vi javadalmát képezi:
S z e r k e s z t ő i -OzenetelE.
tassák, mert csak akkor számithatnak biztosan a megrendelt számra.
Or. B. B. A beküldött uti tárcza mai számunk- a) 400 o. é. frt államsegély évnegyedes
hoz későn érkezett. Csak jövő lapunkban adhatjuk. részletekben, b) stóla, ájtatos alapítványAz első osztálynak az ára:
1L L. Csik-Szcntmárton. A referada csak jövő ból mintegy 20 frt, c) három szekér szénát
- 8 frt, 1 a — 3 frt, ' W l ' / i f r t , V9 = 7 5 k r .
arámiinkban jöhet. Ezúttal elkésett.
termő kaszáló kert, d) három szobn,
A megrendelt sorsjegyeknek árát szíveskedjék postautalványnyal hozzám
ö . IV. nek. A betegacgélyző pénztárról bekül- konyha, kamra, piucze, nyári konyha és
dött ciikket tárgyhalmaz miatt csak lapunk jövő száminél elóbb beküldeni, hogy a kívánt sorsjegyszáinmal biztosan szolgálhassak.
gazdasági
épülettel
biró
jó
karban
levő
mában adhatjuk.
lakás, mely mellett van jól gondozott
Teleki Zsigmond Pécsett
veteményes kert is. Ezen javadalom a
|17!l| 1- •>
Laptulajdonos:
o iiiiii/i/. fr/r. oxztúh/xoin/áték
főelánmltóju.
bánya üzembe vétele által tetemesen fog
gyarapodni. Kötelessége lesz a megGYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖSE.
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VERESS SÁNDOR dr.,

Van szerencséin a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g becses t u d o m á s á r a h o z n i , hogy néliai
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Györgyjakab Márton

orvosi rendelője és fogorvosi műterme
Csik-Szeredában
Nagy Ferencz dr. házában.
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmllvészi
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig.
Szám 9921/1899.
I. ai.

Hirdetmény.

könyv- és papírkereskedését s könyvnyomdáját
sx=d>
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A csik-szeredai közkórház mellett •
üresedésbe jött gondnoki állásra pályá- •
zatot hirdetek.
Az évi 500 frttal javadalmazott állással összekötött teendők az 1889 augusztus 27-én kelt szabályokban vannak
részletezve, melyek a kórház irodában
betekinthetek.
Felhívom tehát mindazokat, kik ezen
1000 frt biztosíték adással összekötött
állást elnyerni óhajtják, hogy saját kezűleg irt pályázati kérésüket hozzám
folyó hó 15-ik nyújtsák be.
Csik-Szereda, 1899. évi szeptember
hó 2-án.
Becse Antal,
•
alispán.

átvettem

s azt a mai kor igényeinek megfelelóleg kiegészítettem, ugy hogy üzletemben nemcsak a k ö n y v S
papirkereskedéshez tartozó minden tárgyak s áruk, mint iskolai tankönyvek, kereskedelmi
k ö n y v e k s mindenféle papiráruk s n y o m t a t v á n y o k , hanem különféle norinbergfs diszmüáruk
u. in.: pénzestár czák, borostyán és tajték szivar és czigaretta szipkák, zsebkések, ollók, névjegytárczák, fénykép rámák, dohány szelenczék, bronzirozott tintatartók, hőmérők a
legcsinosabb elegáns kivitelben, továbbá imakönyvek, olvasók, s Írószerek a legjutányosabb
árban kaphatók, mig bármiféle nyomtatványok elkészítését nyomdámban a legméltányosabb árban s
kívánat szerinti kivitelben elvállalok.
Végül bátor vagyok bíróságok, hivatalok a t. község elöljáróságok, kör- és községi jegyző urak
figyelmét dúsan felszerelt nagy nyomtatvány raktáromra, a főtisztelendő papság s tanitó urak iskolai
elöljáróságok s általában az érdeklődő közönség b. figyelmét a már 3-ik kiadást ért, s mintegy 16.000
példányban megjelent Őrangyal czimú I m a és É n e k k ö n y v r e ugy szintén a J ó z s a Sándor-féle
Csikmegyei földrajzra és Magyarország földrajzra felhívni.
Végül magamot egész Csikvármegye közönségének jóakaratú pártfogásába s támogatásába ajánlva vagyok,
Csik-Szereda, 1899. augusztus hó 20-án.

Gryörgyjakab Márton utóda,
Dresznándt Viktor.
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Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1899.
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